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O riziku, obavách
a smyslu naší práce

Dnes se v České republice stala tragická 
událost – předčasně zemřelo 50 lidí. Stejně 
jako včera, předevčírem a každý den po celý 
rok. Zemřeli v důsledku nemocí způsobených 
kouřením. Asi ne každý ví, že ze stejného 
důvodu u nás umírá každoročně 18 000 lidí. 
Kouření je jen extrémním příkladem nezdra-
vého a nezodpovědného životního stylu. Nic-
méně tomuto zlozvyku u nás podléhá téměř 
dva a půl miliónu lidí. Přidáme-li stres, přejí-
dání nezdravou stravou a nedostatek pohybu, 
které vedou k obezitě, hypertenzi a dyslipidé-
mii, máme téměř úplný obraz rizik tzv. civi-
lizačních chorob. Kardiovaskulární onemoc-
nění a diabetes mellitus 2. typu patří mezi nejčetnější z nich. V loňském roce prodělalo 
u nás 22 000 lidí akutní infarkt myokardu, třetina z nich při něm zemřela. Četl jsem 
dnešní noviny a jsem si jist – o těch padesáti lidech v nich nebyla ani zmínka.

Před několika dny došlo v jedné nemocnici na Vysočině k odhalení jiné tragické udá-
losti. Rukou (zřejmě pomateného) zdravotníka zemřelo několik lidí, o které měl při své 
profesi pečovat. Není třeba uvádět konkrétní údaje, ostatně po celý minulý týden plnil 
tento zločin titulní stránky většiny našich deníků. Cítím s pozůstalými, celý čin poklá-
dám za neodpustitelný a trestu hodný. Se znepokojením ale sleduji, jaké jsou reakce 
veřejnosti a politiků. 

Obávám se, abychom se (pokolikáté již!) nedočkali v reakci na tuto hroznou událost 
nových „speciálních“ zákonů, nařízení, vyhlášek. Je to totiž snadné, viditelné a na prv-
ní pohled „pro naše dobro“. 

Co je na pozadí takovéhoto snažení a proč je nesmyslné, ba přímo škodlivé? Jde o na-
prosto výjimečnou událost, které se dá systematickými opatřeními jen těžko zabránit. 
Jistě, můžeme uvažovat o instalaci kamer, prověřování zdravotníků (barmanů, masé-
rů, šatnářek…) atd. Můžeme razantně omezit možnosti pohybu v nemocnici (na poli, 
v lese…), svázat práci našich zdravotnických pracovišC i pracovníků dalšími omeze-
ními, výkazy a kontrolami, můžeme na tato opatření vydat obrovské prostředky. Vý-
sledkem bude, že autor takových opatření bude další týden na titulní stránkách novin. 
Vedlejším efektem pak ještě menší prostor pro smysluplnou práci, vázání finančních 
prostředků a kapacit a nulové zvýšení naší bezpečnosti v nemocnicích.

Možná se vám bude zdát mé stanovisko cynické. Někteří z vás si řeknou: on nechce 
to největší možné bezpečí pro nemocné, lidský život si přece zaslouží maximální ochra-
nu… Všechno je ale jinak. Žijeme ve světě plném rizik, všichni jsme smrtelní a většina 
z nás je s touto realitou denně konfrontována – nakonec ostatně smrt čeká každého 
z nás. Bojíme se smrti, bojujeme proti té předčasné. Denně se rozhodujeme a naše roz-
hodnutí ovlivňují naše životní rizika. 

Většina lidí má strach z úderu blesku, vraždícího psychopata a pavouků. Dva a půl 
miliónu z nás ale kouří, většina z nás žije nezdravě a bez obav denně usedá do auta 
a riskantně předjíždí. Přitom riziko, že zemřeme při automobilové nehodě nebo na ně-
kterou z nemocí, jež jsou důsledkem nezdravého životního stylu, je o mnoho řádů vyš-
ší než pravděpodobnost násilné smrti nebo zabití bleskem (žádný u nás žijící pavouk 
vám nezpůsobí smrt – leda že byste po něm uklouzli).

Upřeme tedy své úsilí tam, kde naše aktivita, práce a snažení má smysl a přinese 
jasný a pozitivní efekt. Přestaňme kouřit, začněme zdravěji jíst a více se hýbat. A do-
poručme totéž svým pacientům. Bude-li naše snaha úspěšná, byC jen občas, zachrání-
me tisíce životů.

 Karel Vízner
 šéfredaktor
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Naše zkušenosti s inhalačním inzulínem 
u nemocných s diabetes mellitus 2. typu

Inzulínoterapie

Sledovaný soubor, průběh 
terapie a její výsledky

Do našeho sledování bylo zapojeno 
11 pacientů s diabetem 2. typu (6 mu-
žů/5 žen), kteří byli původně léčeni 
perorálními antidiabetiky se špatnou 
kompenzací diabetu (HbA1c 8,5 –11 %, 
glykémie nalačno 8,0 –14,5 mmol/l). Jed-
nalo se o nekuřáky.

Pacienti byli převedeni na terapii tři 
až čtyřikrát denně inhalačním inzulí-
nem v kombinaci s dlouhodobě působí-
cím inzulínem glarginem nebo metfor-
minem (trvání terapie 12 –15 měsíců). 
Všichni pacienti zlepšili svou kompen-

zaci diabetu (pokles HbA1c o 0,9 – 2,8 %, 
glykémie nalačno 5,1– 8,0 mmol/l). Gly-
kemické profily byly srovnatelné i v do-
bě infekcí horních cest dýchacích, pa-
cienti neměli výrazný váhový přírůstek 
a většina také dávala přednost inhalaci 
v porovnání se s. c. aplikací. 

Nežádoucí účinky
Nejčastějším nežádoucím účinkem 

byl suchý kašel po inhalaci, jehož vý-
skyt se snížil se zacvičením v technice 
vdechování (4 pacienti). Postprandiál-
ní hypoglykémie se ojediněle vyskytla 
u tří pa cientů (při dávce neodpovída-

jící množství jídla). Dva pacienti byli 
převedeni na aplikaci inzulínu s. c. čty-
řikrát denně pro přetrvávající dráždi-
vý kašel.

Dosavadní zjištění
Inhalační inzulín umožňuje dobrou 

kompenzaci diabetu při větším komfortu 
pro pacienta, malém váhovém přírůstku 

a nízkém riziku hypo-
glykémií. Nežádou-
cí účinky jsou málo 
časté, dráždivý ka-
šel však může pře-
trvávat i po zaučení 
v inhalaci. Otázkou 
rovněž zůstává cena 
a tím i dostupnost 
inhalačního inzulí-
nu pro široké použití 
(vzhledem k nutnosti 
aplikace minimálně 
dvojnásobné dávky 
inzulínu).

Dagmar Šišáková, Danuše Lapešová, Dana Kobrová, 
Eva Krušinová, Zuzana Vlasáková, Terezie Pelikánová
Centrum diabetologie, Institut klinické 
a experimentální medicíny, Praha

Plíce nabízejí vzhledem k velké ploše alveolů s tenkou, dobře propustnou a bo-
hatě prokrvenou membránou výhodnou alternativní cestu pro podávání inzulínu. 
V současnosti se inhalační inzulín využívá pro svůj charakter účinku jako inzulín 
k aplikaci před jídlem. Oproti s. c. formě inzulínu se dosahuje lepší nebo srovnatelné 
kompenzace diabetu, hladiny inzulínu jsou bližší fyziologickému stavu (ve smyslu 
rychlejšího nástupu účinku a lepších glykémií po jídle). Jeho biologická dostupnost 
je však nízká, pouze 16 až 40 procent, což vyžaduje k dosažení dostatečného te-
rapeutického efektu několikanásobně vyšší dávky. Léčba inhalačním inzulínem se 
doplňuje injekcí NPH inzulínu nebo dlouhodobě působícího analoga ve 22 hodin. 
Větší spokojenost pacientů s léčbou je podkladem lepší spolupráce s lékařem. Z ne-
žádoucích efektů je na prvním místě přechodný suchý kašel, výraznější negativní 
vlivy na plicní tkáň a funkce zatím nebyly zaznamenány.

Obr.: Příklady inhalátorů různé velikosti (vedle blistry obsahující inzulín): zleva inhalátor ExuberaTM (Pfizer), inhalátor 
AERx Diabetes Management Systém (Novo Nordisk) a inhalátor Medtone DPI (Mannkind)
(z archivu autorů dle Owens, Zinman. DiabetMed. 2003)
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Fytoterapie

Rastlinné hypoglykemiká
Andrea Bukovská
farmaceutický laborant – špecialista
Nemocničná lekáreň MFN Martin
Diabetologické edukačné centrum I. Internej kliniky 
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine

Až do objavenia inzulínu v roku 1921 a jeho prvom úspešnom použití u diabetika 
Leonarda Thompsona, ktorý bol v Sažkej diabetickej kóme, v roku 1922, a prípravy 
prvého perorálneho antidiabetika v roku 1926, sa na liečbu Uahších foriem diabe-
tes mellitus používala diéta alebo liečivé rastliny, obilniny, ovocie, zelenina a lesné 
plody. Mnohé sú, spolu s doplnkami výživy a/alebo alternatívnou liečbou s prvkami 
tradičnej čínskej, indiánskej alebo tibetskej medicíny (napr. biofeedback, relaxačné 
cvičenia, masáže, joga, ayurvéda, alternatívna výživa, alternatívny životný štýl, aro-
materapia, akupunktúra atV.), stále ako alternatíva klasickej liečby v tých oblastiach 
sveta, kde nie je dostupný ani inzulín, ani perorálne antidiabetiká.

Mnohé rastliny stále 
poskytujú zásobu nových 
zmesí s potenciálom objaviS 
nové antidiabetiká 

Tak, ako sa vyvíjala veda, tak sa spo-
znávali aj účinky inzulínu a perorálnych 
antidiabetík. Dnes sú poznané na veUmi 
dobrej úrovni. Ale ani najrozumnejšie 
použitie týchto liekov nedokáže vždy 
zabezpečiS normálnu homeostázu glukó-
zy u diabetikov. A tak výskum pokračuje 
objavovaním nových molekúl, ktoré by 
nielen zlepšovali homeostázu glukózy 

u diabetikov, ale aj ovplyvňovali vznik 
a priebeh chronických komplikácií dia-
betes mellitus. 

Mnohé rastliny slúžili ako model na 
chemickú syntézu účinnej látky a aj 
prvé perorálne antidiabetikum vzniklo 
na základe zistenia hypoglykemizujúce-
ho účinku galegínu, ktorý sa nachádza 
v Jastrabine lekárskej (Jestřabina lékař-
ská, Galega officinalis). 

Na svete je viac ako 700 rastlín, u kto-
rých sú popísané hypoglykemizujúce 
účinky, ale málo z nich bolo dôsledne 
farmakologicky preskúšaných tak, ako 
je to potrebné pri každom novom lieči-

ve. To, že účinkujú, bolo pri kontrolách 
dokázané, ale nie je jasné, ako a akým 
mechanizmom účinku. Predpokladá sa, 
že môžu účinkovaS vo veUmi špecifických 
prípadoch, napr. pri malnutričnom diabe-
tes mellitus, ktorý vznikol ako dôsledok 
deficitu minerálov. Iné môžu maS vplyv 
na sprievodné znaky diabetes mellitus, 
ale bez zlepšenia homeostázy glukózy. 

Aby mohol byS dokázaný skutočný 
hypoglykemizujúci účinok, je potrebné 
uskutočniS testy najskôr na pokusných 
zvieratách (myši, potkany, zajace, psy, 
u ktorých bol umelo vyvolaný diabetes 
mellitus) a potom na diabetikoch (dobro-
voUníkoch). Tieto pokusy sú finančne, ale 
aj odborne veUmi náročné, lebo u zvierat 
nikdy nie je dosiahnutý taký stav, ktorý 
by zodpovedal spontánne vzniknutému 
diabetes mellitus u človeka. 

Výskumné centrá pre štúdium rastlin-
ných hypoglykemík sú najviac zastúpené 
v Ázii (Čína, India, Japonsko, Jordánsko, 
Saudská Arábia), v Afrike (Ghana, Kame-
run, Nigéria), v Strednej Amerike (Pana-
ma), v Južnej Amerike (Brazília, Kolum-
bia) a v Európe len v Španielsku. 

Tieto pracoviská systematicky spra-
covávajú etnofarmakologické poznatky 
o hypoglykemizujúcich rastlinách a ras-
tlinných produktoch, ktoré priaznivo 
vplývajú na diabetes mellitus. Postupy 
modernej farmakológie potom potvrdzu-
jú alebo vyvracajú závery výskumov. 

Aj na Slovensku a v Česku máme mno-
hé liečivé rastliny, obilniny, ovocie, zele-
ninu a lesné plody, ktoré je možné pou-
žívaS pri liečbe diabetes mellitus, lebo 
obsahujú veUké množstvo vlákniny, mi-
nerálov, vitamínov, najmä vitamínu C 
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Glukometr 

Když od glukometru  
očekáváte ještě víc 

Již brzy

bezpečnější,
dokonalejší,

a v novém designu!

(napr. Allium sativum, Cardamine amara, 
Cochlearia officinalis, Lepidium sativum), 
stopových prvkov, inulínu (napr. Arctium 

lappa, Arctium minus, Arctium tomento-
sum, Helianthus tuberosus, Taraxacum of-
ficinalis, Cichorium intybus), flavonoidov 

názov drogy v čajovine 01s 02s 03p 04s 05p 06s 07p 08s 09p 10s

Flos calendulae – – – – • – – – – –

Flos myrtilli – – – – – – – – – –

Flos sambuci – – – – – • – – – –

Folium betulae • – – – – – – – • –

Folium myrtilli – • – – – – – • • •

Folium rubi fruticosi – – – – – – • – – –

Folium salviae – – – – – – – • – •

Folium urticae – – – – – – – • – •

Fructus foeniculi – • – – – – • – – –

Fructus myrtilli • – – – – • – – – –

Fructus phaseoli sine semine • – • • • – • • – •

Herba asperulae – • – – – – – – – –

Herba anserinae – – • – – – – – – –

Herba caryophyllatae – – • – – – – – – –

Herba equiseti – – – – – – – – – •

Herba galegae – • – • – • • • – •

Herba leonuri – • – – – – – – – –

Herba melissae – – – – • – – – – –

Herba menthae piperitae – – – – • – – – – –

Herba myrtilli – – • – – • • – – –

Herba polygoni – – • – – – • – – –

Herba salviae – – – – – – • – – –

Herba taraxaci – • – • – – • – – –

Herba urticae • • – – – • – • • –

Radix bardanae – – – – – • • – – •

Radix calami • – – – – – – – • –

Radix cichoriea – – – – – – – – – •

Radix graminis – – – – – – – – – •

Radix inulae • – – – – – – – – –

Radix liquiritiae – – – – – – • – – –

Radix taraxaci • – – • – • • • • –

Tab.: HVL a IPL spécies s obsahom rastlinných hypoglygemík

01s  Agrokarpaty, Plavnica, SR, Diabetický čaj 
02s  Dr. Popov, Plzeň, ČR, Stop Cukor
03p  Fyto Pharma, Malacky, SR, Diabetický čaj – Bylinný čaj 
04s  Hanus, Nitra, SR, Čaj s jastrabinou a fazuUou na cukrovku a pečeň 
05p  Herbex, Hrašné, SR, Diabetický čaj Herbex
06s  Lekáreň Caritas, Martin, SR, Čajová zmes na cukrovku 
07p  Leros, Praha 5 – Zbraslav, ČR, Diabetan – Pro nemocné cukrovkou
08s  Megafyt, ČR, Diabetická čajová zmes
09p  Mediate, Hnátnice, ČR, Diabetický bylinný čaj Apotheke
10s  Valdemar Grešík, ČR, DiaHerb – Čaj 9 bylin
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(napr. Allium schoenoprasum, Cynara car-
dunculus, Cynara scolymus), chlorofylu 
(napr. Nasturtium officinale, Ribes nigrum, 
Valerianella locusta), glukokinínov (napr. 
Allium cepa, Galega officinalis, Urtica di-
oica, Vaccinium myrtillus), aminokyselín 
(napr. Phaseolus vulgaris), atV.

Treba si plne uvedomiS, 
že liečba rastlinami je len 
podporná liečba 

U niektorých foriem diabetes mellitus, 
najmä typu 2, môže byS použitá v kom-
binácii s perorálnymi antidiabetikami 
a inzulínom alebo ako doplnok diabetic-
kej diéty. Je však nutné zdôrazniS, že ži-
adne rastliny nenahrádzajú inzulín, pe-
rorálne antidiabetiká ani diétu, ale môžu 
pôsobiS spolu s nimi za prísnej kontroly 
celkového klinického stavu, biochemic-
kých parametrov a možných interakcií 
s inými liekmi (napr. Allium sativum má 
významnú interakciu s perorálnymi an-
tidiabetikami, ktorej výsledkom je poten-
ciácia účinku a hypoglykémia). Nemožno 
však zabudnúS ani na možný hypoglyke-
mizujúci účinok marihuany a pamätaS na 
jej toxické účinky. 

Literatúra
Bailey, C. J., Day, C. Traditional plant medici-
nes as treatment for diabetes. Diabetes Care 
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V dalších částech postupně naleznete sou-
bory obsahující:

• léčivé rostliny
• zeleninu a houby
• ovoce, obiloviny a stromy
Následující díly budou také s obrazovým 

doprovodem.
(red)

Metabolický syndrom

Po zkušenostech v ordinaci lékaře se specializací na internu, diabetologii, nefro-
logii a obezitologii jsem se rozhodla podělit se s vámi o poznatky, které jsem zde 
získala. 

Po absolvování odborných kurzů zaměřených na práci sestry v diabetologické or-
dinaci a praxi získané u odborného lékaře jsem pochopila sice dlouhou, nesmírně 
náročnou, ale hlavně důležitou úlohu lékaře a sestry v oblasti civilizační choroby, 
která se komplexně nazývá metabolický syndrom (MS).

Hypertenze – první
varovný příznak

Nejenom z ordinací praktických lékařů, 
ale i z preventivních prohlídek se dostá-
vá stále větší procento lidí do odborné 
ambulance s podezřením na MS. Podle 
posledních průzkumů je touto diagnó-
zou ohrožena nejméně polovina naší po-
pulace. Mnoho lidí netuší, že tímto syn-
dromem trpí. O to závažnější mohou být 
důsledky, protože MS představuje přímé 
ohrožení života. Nadváha a hypertenze bý-
vají nejčastějšími prvními příznaky u pa-
cientů, kteří zatím nemívají žádné subjek-
tivní potíže.

Varujícím faktorem se stává hypertenze 
naměřená náhodně v ordinaci při běžném 
vyšetření u pacientů, kteří v minulosti ni-
kdy neměli naměřen zvýšený krevní tlak 
(TK). V současné době se považuje podle 
„Evropského doporučení pro diagnostiku 

a léčbu hypertenze“ optimální TK menší 
než 120/80 mmHg, normální TK do maxi-
mální hodnoty 130/80 až 84 mmHg a za 
vysoký normální TK do maximální hodno-
ty 139/85 až 89 mmHg. Předpokládá se, že 
probíhající výzkumy nás do několika let 
postaví před skutečnost, že hodnota nor-
málního TK u osob nad 18 let věku nebu-
de více než 120/80 mmHg.

Lékař diagnostikuje hypertenzi při opa-
kovaně naměřených vyšších hodnotách 
TK, nebo po vyhodnocení speciálního vy-
šetření 24hodinového monitorování TK 
– Tonoportu. 

Pacienti si stále častěji zakupují svůj 
digitální tlakoměr a naměřené hodnoty 
nosí na kontrolní vyšetření do ordinace, 
aby se vyloučil tzv. syndrom bílého pláš-
tě, který negativně až u jedné pětiny vy-
šetřovaných pacientů ovlivňuje naměřené 
hodnoty. Hodnota TK se může u těchto lidí 
v ordinaci zvýšit o 10 až 30 mmHg.

Ludmila Riedlová, Iva Steinerová
Ladislav Krajči, odborný poradce
Ústřední vojenská nemocnice Praha,
Centrum ambulantní zdravotní péče

pohled sestry v interní a diabetologické ordinaci

Mezi hlavní příznaky metabolického syndromu patří:
�  nadváha, BMI nad 27,
�  snížený HDL-cholesterol pod 1mmol/l, 
�  hypertenze – více než 130/80 mmHg,
�  zvýšená glykémie – více než 6,0 mmol/l,
�  zvýšené triacylglyceroly (více než 1,7 mmol/l u mužů a 2,1 mmol/l 

u žen).
Pokud se vyskytnou tři a více těchto faktorů současně, jedná se již o meta-
bolický syndrom. 

Metabolický syndrom

Metabolický syndrom
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Metabolický syndrom

Primární (esenciální) hypertenze se 
vyskytuje u 95 procent hypertoniků, má 
většinou vrozený původ, narozdíl od se-
kundární hypertenze, která je následkem 
závažných onemocnění, například led-
vin, štítné žlázy, hypofýzy, může být i při 
léčbě kortikoidy nebo u žen s hormonál-
ní léčbou.

Neléčená hypertenze spolu s ostatními 
rizikovými faktory vede k rozvoji kardio-
vaskulárních a cerebrovaskulárních one-
mocnění a je považována za jednu z hlav-
ních příčin úmrtí, vede k poruchám zraku, 
poškození ledvin a urychluje rozvoj atero-
sklerózy. Proto lékař u každého pacienta 
v ordinaci měří krevní tlak a tím podchytí 
co nejvíce neléčených hypertoniků, aby se 
předešlo závažným komplikacím.

Rizikové faktory hypertenze:
1) nadváha 
2) diabetes mellitus 
3) zvýšená hladina cholesterolu a lipidů 
4) stres 
5) kouření 
6) rodinná zátěž 
7) nedostatek pohybové aktivity 
8) nadměrná konzumace alkoholu 
9) nadměrná konzumace soli 

Abdominální obezita se posuzuje mě-
řením obvodu pasu. Hodnoty nám ukáží 
zdravotní rizika metabolických a kardio-
vaskulárních komplikací (viz tab. č. 2).

Nadváha se vypočítá indexem tělesné 
hmotnosti (viz tab. č. 3).

Důsledná a opakující se 
edukace – základ úspěchu

Nikdy se nesmí opomenout pochválit 
pacienta při jakémkoli léčebném pokro-
ku, stejně jako upozorňovat na zákeřnost 
možného rozvoje onemocnění. Ke sníže-
ní energetického příjmu je potřeba pro-
porcionálního snížení cukrů, tuků a bíl-
kovin. Toho můžeme dosáhnout větším 
snížením příjmu cukrů a tuků (tuky ob-
sahují dvakrát tolik energie než sachari-
dy a bílkoviny).

Strava má obsahovat 50 až 60 procent 
sacharidů, 30 až 40 procent tuků, 15 až 20 
procent bílkovin (z 80 % živočišné bílkovi-
ny, protože obsahují esenciální aminoky-
seliny, které tělo neumí samo vytvořit).

Nutriční doporučení jsou 
nedílnou součástí léčby

Doporučeny jsou potraviny s nízkým 
poč tem kalorií, měly by se vybírat a po-
užívat tuky nenasycené, obsahující poly-
nenasycené a mononenasycené mastné 
kyseliny, které účinně snižují hladinu 
cholesterolu. 

Nejvhodnější je olej olivový lisovaný 
za studena, slunečnicový, nebo řepkový, 
rostlinné máslo Flora light se sníženým 
obsahem tuku, popřípadě rostlinné máslo 
Rama nebo rostlinný tuk Hera. 

V malém množství se mohou povolit 
například vlašské ořechy a mandle, které 
obsahují bílkoviny, minerální látky včetně 
vápníku, vitamíny zvláště vitamíny sku-
piny B, a protože obsahují nenasycené 

zvýšené riziko vysoké riziko

obvod pasu – muži >94 cm >102 cm

obvod pasu – ženy >80 cm >88 cm

kategorie (krevní tlak v mmHg) systolický tlak diastolický tlak

optimální <120 <80

normální 120  – 129 80  –  84

vysoký normální 130  – 139 85  –  89

hypertenze 1. stupně (mírná) 140  –  159 90  –  99

hypertenze 2. stupně (středně závažná) 160  – 179 100  – 109

hypertenze 3. stupně (závažná) ≥ 180 ≥ 110

izolovaná systolická hypertenze ≥ 140 <90

Tab. č. 1: Klasifikace hypertenze

Tab. č. 2: Riziko abdominální obezity (???)

BMI = hmotnost (kg) / výška2 (m)

více než 27 již představuje zvýšené zdravotní riziko 

30  –  34,9 = obezita (stupeň I), středně vysoké riziko

35  –  39,9 = obezita (stupeň II), vysoké riziko

více než 40 = obezita (stupeň III), velmi vysoké riziko

Tab. č. 3: BMI (Body Mass Index)= index tělesné hmotnosti

Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r

Diasestra_2006_4.indd   8 11.12.2006   22:59:04



mastné kyseliny, mají schopnost snižovat 
hladinu cholesterolu v krvi. 

Vzhledem k tomu, že maso je zdrojem 
nasycených tuků, dává se přednost masu 
bílému, tj. králičímu, drůbežímu a rybímu, 
které obsahuje nižší procento tuků oproti 
masu červenému. 

Například 100 g vepřové kýty obsahuje 
cca 12,1 g tuků a 14,7 g bílkovin a kuře-
cí prsa bez kůže obsahují jen 0,7 g tuků 
a 19,5 g bílkovin. To je pouze příklad toho, 
proč je důležité potraviny vybírat a sledo-
vat nutriční hodnoty. 

Nemělo by se zapomínat na vaječný bí-
lek, který pro vysoký obsah bílkovin a té-
měř žádné tuky je vhodné zařadit do jí-
delníčku místo masa. Vaječný žloutek 
v potravě pokud možno raději vynechá-
váme, protože je bohatý na cholesterol 
a nasycené tuky.

Plody moře a ryby stejně jako ostatní 
živočišné produkty jsou bohaté na chole-
sterol, ale protože mají málo nasycených 
tuků a obsahují vysoké procento polyne-
nasycených mastných kyselin, doporu-
čuje se vkládat je do jídelníčku alespoň 
dvakrát týdně. 

Z mléčných výrobků jsou vhodné nízko-
tučné sýry s maximálním obsahem tuku 20 
až 30 procent, nízkotučné jogurty, kysané 
mléčné nápoje, tvaroh s minimálním obsa-
hem tuku apod. 

Ovoce je zdrojem vitamínů, vlákniny 
a minerálních látek, ale vzhledem k to-
mu, že obsahuje velké množství cukrů 
(v přepočtu má 1 jablko až 20 g sacha-
ridů = 4 kostky cukru), doporučuje se 
ovoce méně sladké, jako je kiwi, grape-
fruit apod. 

Největší důraz se klade na zeleninu, které 
se má denně konzumovat 500 až 600 g, 
protože obsahuje málo cukrů a je stej-

ně jako ovoce bohatá na minerální látky, 
vlákninu a vitamíny.

Dodržování pitného režimu (alespoň 
2 000 ml neslazených tekutin denně), 
snížení soli v potravě, dostatek pohybu, 
využití každé příležitosti k procházkám, 
kondičnímu cvičení, jízdě na kole či roto-
pedu, plavání, chůzi po schodech, nebo 
turistika alespoň jednu až dvě hodiny 
denně nejenom zlepší celkový tělesný 
stav, ale i náladu. 

Také psychika hraje 
podstatnou roli

K dosažení a udržení štíhlosti je dostup-
ná široká nabídka edukačních materiálů 
s doporučenou sestavou jídelníčku napří-
klad se 175 g sacharidů, 50 g tuků a 75 g 
bílkovin = 6 150 kj = 1 470 kcal. Tato dieta 
je vhodná pro diabetiky i nediabetiky.

Dvakrát až třikrát v týdnu se může 
vložit redukční dieta s denním příjmem 
1 000 kcal (120 g sacharidů, 30 g tuků 
a 80 g bílkovin), která je optimální pro 
diabetiky s nadváhou 1. i 2. typu jako 
„odlehčovací dny“ s cílem optimalizovat 
hmotnost a dosáhnout BMI pod 25.

Úpravou jídelníčku a životního stylu za-
číná každá léčba. Proto je prvním správ-
ným krokem dostatek sportovních aktivit 
a jídelníček kaloricky chudší s vyváženým 
obsahem tuků, cukrů a bílkovin.

Aby byl pacient v co nejlepší duševní 
a tělesné pohodě, je odborná edukace 
zaměřená nejenom na úpravu jídelníč-
ku a návod, jak vážit potraviny, upravo-
vat stravu dušenou a vařenou, aby byla 
chutná a hezky upravená, ale i rada, jak 
zvládat stres, a doporučení příjemné do-
volené.
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Obezitologie

Bílkoviny a jejich 
zastoupení v dietě
Karolína Kabrnová–Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Bílkoviny (proteiny) společně s tuky (lipidy) a cukry (sacharidy) patří mezi zá-
kladní živiny. 

Bílkoviny jsou nezbytné pro stavbu a obnovu tkání, účastní se tvorby hormonů, 
enzymů a imunitních látek. Bílkoviny také představují nejdůležitější zdroj dusí-
ku a síry. Z těchto důvodů je organismus využívá jako zdroj energie pouze v kraj-
ních případech.

Základním stavebním kamenem bílkovin jsou aminokyseliny (AMK). Lidské tělo 
si z AMK vytváří zpět vlastní bílkoviny. Některé AMK si lidské tělo umí vytvořit 
samo (neesenciální AMK), některé vytvořit nedokáže. Tyto AMK nazýváme esen-
ciální, a proto musejí být dodávány potravou.
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Bílkoviny rostlinné 
a živočišné

Živočišné bílkoviny se vyskytují v po-
travinách živočišného původu – v mase, 
rybách, drůbeži, mléce, mléčných výrob-
cích a vejcích. Ale pozor! Čím je maso 
nebo sýr tučnější, tím je obsah bílkovin 
nižší. Významným zdrojem bílkovin rost-
linného původu jsou semena olejnatých 
rostlin, luštěniny (zejména sója), obilovi-
ny a obilné klíčky. 

O kvalitě bílkovin rozhoduje jejich bio-
logická hodnota. Biologická hodnota bíl-
kovin se určuje jako podíl esenciálních 
AMK k jejich celkovému obsahu, nebo 
poměrem sledované bílkoviny k bílkovině 
standardní, kterou je bílkovina vaječná.

Plnohodnotné bílkoviny mají všechny 
esenciální AMK v potřebném množství 
a v ideálním poměru. Naproti tomu bio-
logicky nekompletní bílkoviny bu9 neob-
sahují všechny esenciální AMK, nebo je 
nemají ve správném poměru.

Po této stránce jsou vhodnější bílko-
viny živočišného původu než bílkoviny 
rostlinné. Optimální však je, když člověk 
kombinuje ve stravě jak rostlinné, tak ži-
vočišné zdroje bílkovin.

Proteiny sehrávají klíčovou 
úlohu v regulaci tělesné 
hmotnosti a složení lidského 
těla

Doporučená dávka bílkovin činí 10 
až 15 procent celkového energetického 
příj mu, tj. kolem 0,8 g bílkovin/kg/den. 
Energetická hodnota 1 g bílkoviny je 
17 kJ. Vyšší potřebu bílkovin mají děti, 
těhotné a kojící ženy a lidé v rekonva-
lescenci. 

Některé studie naznačují, že nadměr-
ná konzumace bílkovin v raném dětství 
může potencovat rozvoj obezity v do-
spělosti. Ve studii prováděné na našem 
pracovišti byly sledovány dvě skupiny 
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předčasně narozených dětí (kojených a ži-
vených umělou výživou) sledovaných od 
narození do deseti let. Studie prokázala, 
že příjem energie a zejména bílkovin byl 
v prvních měsících života významně vyš-
ší u dětí živených umělou výživou. Přesto 
nebyl u těchto dětí prokázán ani dřívější 
adiposity rebound (období nárůstu tuko-
vé tkáně) a ani nebyl zjištěn statisticky 
významný vztah mezi příjmem bílkovin 
po narození a výší BMI, antropometrický-
mi ukazateli a hladinami sérového lepti-
nu v sedmi a deseti letech. 

Jiná je však situace při obezitě. Vzhle-
dem k tomu, že bílkoviny mají ze všech 
hlavních živin největší schopnost zasytit, 
je jejich vyšší příjem spojen s menším po-
citem hladu a dodržování diety je snad-
nější. Dalším pozitivem je, že díky bílkovi-
nám zůstává zachováno množství svalové 
hmoty, neklesá tedy bazální metabolis-
mus a hmotnostní úbytky déle vydrží.

Tlumivý vliv bílkovin na příjem stra-
vy je dán jak stimulací sekrece cholecys-
tokininu, glukagonu a GLP1 (glucagon 
like peptide 1), tak přímým ovlivněním 
regulace příjmu potravy v hypotalamu 
některými AMK, například tryptofanem 
jako prekurzorem serotoninu. 

Při vyšší konzumaci tuků dochází 
k jejich ukládání do tukové tkáně, která 
v tomto případě tvoří „depo“ přebyteč-
né energie. V případě bílkovin nevede 
jejich zvýšený příjem k přeměně na tuk, 
protože při zvýšeném příjmu proteinů 
se rychle zvýší jejich oxidace a navíc 
kapacita ukládání bílkoviny do zásob je 
omezena. Výrazný je také vliv proteinů 
na postprandiální termogenezi (výdej 
energie po jídle ve formě tepla), která 
se po jejich požití zvyšuje. 

Pozornost je třeba věnovat 
především obsahu tuku a soli

Protektivní vliv vysokoproteinové die-
ty byl prokázán i v rámci „poredukčního“ 
období, kdy pacienti s dietou o 18 pro-
centech energie hrazené z bílkovin při-
brali pouze jeden kilogram oproti dvěma 
kilogramům v kontrolní skupině, jejíž 
příjem bílkovin představoval 15 procent 
celkového energetického příjmu. 

V rámci redukčního režimu by proto 
bílkoviny měly hradit 20 procent cel-
kového energetického příjmu, což při 
příjmu 5000 kJ představuje 60 až 75 g 
bílkovin/den. 

Často se však objevují názory o ne-
vhodnosti až škodlivosti konzumace ži-
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potravina
energetický

obsah (kJ/100 g)
obsah bílkovin 

(g/100 g)
obsah tuku

(g/100 g)

Šmakoun 220 12,5 neobsahuje

fazole 1 440 23,5 1,6

sója 1 860 43,8 2,3

tvaroh bez tuku 290 18,8 0,8

tvaroh tučný* 770 12,3 13,5

kefír 180 3,2 1,8

olomoucké tvarůžky 560 29,7 0,8

Cottage sýr 460 13,0 5,0

Eidam 30 % t. v s. 1 100 30,3 14

Eidam 45 % t. v s.* 1 460 26 26,1

hovězí maso přední 960 18 17,5

telecí kýta 580 20,8 6,1

šunka 900 21,4 12,8

pstruh 500 19,7 4,6

*zeleně jsou vyznačeny vícetučné potraviny, podrobnosti jsou uvedeny v textu

Tab.: Potraviny s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem tuku

vočišných bílkovin, hlavně v souvislosti 
s diabetem. Můžeme ale konstatovat, že 
pokud pacient netrpí závažnější formou 
diabetické nefropatie, není nutné protei-
ny v dietě omezovat.

Je ale pravdou, že vyšší příjem bílkovin 
ve formě tmavých mas a uzenin přispívá 
u některých jedinců k rozvoji dny, dnové 
nefropatie a aterosklerózy, ale na vině je 
především tuk a soli obsažené v daných 
potravinách. 

Nedostatečný přívod bílkovin však 
bývá mnohem častější. Nedostatek bíl-
kovin ve stravě pozorujeme zejména 
u stavů, které jsou spojeny s kachexií 
(mentální anorexie, vyhublost při ná-
dorových onemocněních). Důsledkem 
nedostatečného příjmu proteinů je úby-
tek svalové hmoty, při horších stavech 
dochází k poruchám imunity, otokům 
i špatnému hojení oděrek a ran. 
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Měření poměru systolických krevních 
tlaků kotník/paže (ABI) je relativně jed-
noduché a prakticky dostupné v každé 
ambulanci. Původně bylo měření po-
měru tlaků kotník/paže určeno k ověře-
ní částečných či úplných uzávěrů tepen 
dolních končetin u pacientů s klaudika-
cemi (bolestmi dolních končetin při chů-
zi následkem postižení tepen). Ukázalo 
se však, že podstatná část pacientů s po-
stižením tepen dolních končetin netrpí 
klaudikacemi, ale přitom jsou doslova na 
životě ohroženi vznikem infarktu myokar-
du (při postižení tepen dolních končetin 
jsou většinou postiženy i tepny srdeční 
– koronární). 

Měření ABI u rizikových pacientů (ku-
řáků, s poruchami látkové výměny tuků, 
cukrů, s vysokým krevním tlakem) může 
tedy odhalit přítomnost postižení tepen 
aterosklerózou a pomoci tak lékaři v roz-
hodování, jak agresivně postupovat při 
odstraňování zmíněných rizik. Hraniční 
hodnota ABI, pod kterou je již velká prav-
děpodobnost postižení tepenného systému 
daného pacienta, je 0,9. Toto měření není 
spolehlivé u pacientů s diabetes mellitus, 
kde dochází ke zvýšení tuhosti tepen a tím 
i k falešně vysokým hodnotám tlaku na 
dolních končetinách. Zde se často používá 
měření poměrů systolických tlaků palec/
paže, kdy je hodnota pod 0,7. Podezření 

na „tuhé“ tepny (často právě u pacientů 
s diabetes mellitus) vyvolává výrazně vyš-
ší hodnoty tlaků na dolních končetinách 
– dokonce se uvažuje o rizikové hodnotě 
ABI nad 1,4. 

Průběh vyšetření ABI 
Především je nutné mít ambulanci vy-

bavenou přístrojem na měření průtoku 
krve v cévách – s možností kontinuální-
ho dopplerovského signálu (cena řádo-
vě v desítkách tisíc korun). Vyšetření se 
provádí vleže, pacient by měl nejméně 
deset minut klidně ležet na zádech na 
pohodlném lůžku v místnosti s teplo-
tou kolem 20 °C. Pokud má výrazně pro-
chladlé končetiny (při chladném počasí), 
měly by se mu končetiny zahřát (vět-
šinou běžným fénem na vlasy) – to je 
důležité především při měření tlaku na 
palcích. Následně se měří tlak na šesti 
místech (u pacientů s diabetes mellitus 
navíc na palcích): na obou horních kon-
četinách a na dvou místech obou nohou 
(na hřbetu nohy, kde probíhá artérie zva-
ná arteria dorsalis pedis, a za vnitřním 
kotníkem, kde probíhá artérie zvaná ar-
teria tibialis posterior). K vypočítání prů-
měru se používá nejvyšší naměřený tlak 
z každé nohy, který se dělí vyšším tlakem 
z obou končetin. Pokud se zachytí sníže-
né hodnoty, byW i na jedné noze, je i paci-
ent bez klinických příznaků (klaudikací) 
považován za vysoce rizikového. 

Nevýhodou tohoto vyšetření je niž-
ší citlivost – nezachytí úplně počáteční 
aterosklerotické změny. Výhodou je jeho 
relativní jednoduchost a dostupnost. 

Může pomoci
také ultrazvuk?

Druhým nejvíce diskutovaným vyšet-
řením je zobrazení známek preklinické 
aterosklerózy na periferně probíhajících 
tepnách ultrazvukem. Toto měření je 
vcelku spolehlivým ukazatelem atero-
sklerotických změn. Je citlivější nežli po-
měr systolických tlaků kotník/paže a lze 
jím již zachytit změny přímo v tepenné 
stěně, ještě předtím, než dojde k její-
mu, byW částečnému, uzávěru. Na druhé 
straně je náročnější: finančně, složitostí 
a nutností standardizace.

Je nutný sonografický přístroj s lineár-
ní ultrazvukovou sondou v rozsahu 7 až 
10 MHz (cena řádově miliony korun – 
srovnej s měřením ABI) a měl by ho prová-
dět zkušený sonografista. Zatímco u mě-

Kardiovaskulární onemocnění
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Metody časné detekce 
aterosklerotických změn 

Jan Pi�ha
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Třetí (závěrečná) část

Detekce preklinických aterosklerotických změn může být nápomocná v určení 
rizika kardiovaskulárních onemocnění. Z celé řady metodicky i ekonomicky nároč-
ných metodik pro záchyt aterosklerotických změn v cévní stěně se jeví v klinic-
ké praxi jako nejpřínosnější a nejdostupnější měření poměrů systolických tlaků 
mezi kotníkem a paží (zkratka ABI, z anglického „ankle-brachial index“) a měření 
tloušWky intimy-medie ultrazvukem s vysokou rozlišovací schopností na periferně 
uložených tepnách většího kalibru (karotických a femorálních artériích). V tomto 
posledním sdělení bychom se chtěli zabývat konkrétními postupy při měření uve-
dených parametrů.
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ření poměrů kotník/paže je možné se toto 
měření spolehlivě naučit během několika 
hodin, u sonografistů se doporučuje tré-
nink po dobu několika týdnů.

Pacienti se vyšetřují vleže v místnosti 
se stabilní teplotou (cca 20 °C). Sonda se 
přikládá na oblast krku, kde se měří prů-
měrná šířka stěny karotické artérie nazý-
vaná tloušWka intima-medie, případně do 
oblasti třísel či zákolenních jamek, kde se 
zobrazují femorální či popliteální tepny 
(oblast mezi zadní částí stehna a lýtkem). 
Někdy se také měří tato tloušWka v oblas-
ti femorálních tepen. Na naprosté větši-
ně pracovišW se záznam vyšetření nahrá-
vá a následně je hodnoceno počítačovým 
čtecím zařízením většinou již digitalizo-
vaného obrazu. 

Cílem vyšetření je co nejspolehlivěji 
zachytit tloušWku části tepenné stěny 
vyšetřované cévy zvané intimo-mediál-
ní tloušWka (IMT). Sledované tepny jsou 
většinou společné – vnitřní karotické 
artérie a jejich přechod (bulbus caroti-
cus), méně často femorální či popliteální 
tepny. Tepny se hodnotí většinou z ně-
kolika úhlů a jako konečná hodnota se 
používá průměr z opakovaných (někdy 
až 20) měření.

Vzhledem k tomu, že se jedná o no-
vější vyšetření a novější technologie, je 
důležité, zda skutečně měříme ateroskle-
rotické změny a zda je naše vyšetření re-
produkovatelné, čili zda nám poskytuje 
při opakovaném vyšetření za stejných 
podmínek a za stejného stavu pacienta 
stejný výsledek.

Není jasné, zda IMT nemůže být v ně-
kterých případech pouhou kompenzační 
změnou, která nemusí vést k ateroskle-
róze. Některá pracoviště se proto zamě-
řují spíše na stanovení aterosklerotic-
kých plátů ve sledovaných tepnách. 

Z hlediska reprodukovatelnosti je jed-
nou z hlavních nevýhod sonografických 
vyšetření výrazná subjektivní složka, to 
znamená závislost na vyšetřujícím. Tato 
skutečnost vyžaduje pečlivou standardi-
zaci. Především v případě dlouhodobých 
studií se sledováním stejných osob po 
určitou dobu je dobrá reprodukovatel-
nost zásadní. 

Metodologický vývoj 
pokračuje

Na některých pracovištích je ke spoleh-
livé standardizaci měření využito struk-
tury rozestupu vnitřní a zevní karotidy 
– tzv. „flow divider“ (rozdělovač proudů), 

Kardiovaskulární onemocnění

Důležité otázky (a odpovědi) související s výzkumným a klinickým využi-
tím diskutovaných metodik: 
�  Otázka: Koreluje IMT s výskytem koronárních příhod, případně s morta-

litou na kardiovaskulární onemocnění? 
�  Odpově*: Byl jasně prokázán vztah IMT ke kardiovaskulární úmrtnosti 

a nemocnosti v průřezových i dlouhodobých studiích. V dlouhodobých 
studiích s výskytem kardiovaskulárních onemocnění korelovala jak abso-
lutní hodnota IMT, tak (ještě výrazněji) nárůst IMT v čase. 

�  Otázka: Jaký je vztah IMT k dosud sledovaným rizikovým faktorům? 
�  Odpově*: Hodnoty IMT nejvíce korelují s věkem, kouřením, celkovým 

cholesterolem, hypertenzí a diabetes mellitus. Korelace IMT s jednotli-
vými rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění se liší mezi jed-
notlivými studiemi – záleží na sledovaných skupinách pacientů, jejich 
velikosti a na době sledování, metodice vyšetření a hodnocení. Vyšetření 
IMT může přinést i nové poznatky při sledování nově diskutovaných ri-
zikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění: C-reaktivního protei-
nu, adhezivních molekul, homocysteinu, koagulačních faktorů a jiných 
ukazatelů včetně genetických. Zároveň bylo prokázáno, že měřením IMT 
v čase lze stanovit i úspěšnost ovlivnění řady rizikových faktorů, přede-
vším hypolipidemické a antihypertenzní terapie.

�  Otázka: Jaké jsou normální hodnoty IMT ? 
�  Odpově*: Kategorické či „rizikové“ hodnoty IMT se většinou neuvádě-

jí, protože se vzrůstající IMT vzrůstá plynule i riziko kardiovaskulárního 
onemocnění. Nejčastěji uváděná „vysoká hodnota“ IMT je hodnota vyšší 
než 0,8; 1,0 či 1,2 mm ve společné karotidě. Ve femorálních artériích jsou 
za vysoké považovány hodnoty IMT od cca 1,0  – 1,5 mm. Záleží na věkové 
skupině a pohlaví sledovaných osob. U mladých osob a žen by měly být 
hodnoty IMT nižší než u starších osob a mužů. Jako definice aterosklero-
tického plátu se používá hodnota lokálního zesílení IMT větší než 1,2 či 
1,5 mm. Citlivým ukazatelem rizika pro sledované osoby je spíše progre-
se IMT, ročnímu zesílení IMT o 0,03 mm odpovídá zhruba zdvojnásobení 
rizika srdečního úmrtí. U jednotlivých osob je samozřejmě takto malou 
změnu IMT prakticky nemožné zachytit, a proto se týká spíše rozsáhlej-
ších prací se stovkami až tisíci sledovaných osob (pacientů).

Otázky a odpovědi
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který je spolehlivým a neměnícím se bo-
dem při opakovaných měřeních u téhož 
pacienta. Tento způsob je více používán 
na pracovištích ve Spojených státech 
a pouze některými evropskými výzkum-
nými centry.

Některá centra (především v Evropě) 
včetně našeho pracoviště proto spíše po-
užívají jednodušší metodu, kdy je řečiště 
karotid rozděleno na tři úseky – orien-
tačním bodem je přechod společné karo-
tidy do bulbu; je jím vyklenutí společné 
karotidy (často obtížně definovatelné), 
kde blízká a vzdálená stěna přestávají 
být zcela paralelní. Výhodou této metody 
je snazší získání kvalitního obrazu. Sou-
časně odpadá nutnost složitého školení 
vyšetřujících. Nevýhodou je méně kvalitní 
standardizace, neboW „flow divider“ je je-
diným stabilním místem, podle kterého 
se lze spolehlivě orientovat při opakova-
ných měřeních.

Optimalizovat je třeba 
standardizaci a citlivost 
zvolené metodiky

Dvourozměrné sonografické zobrazení 
IMT karotid i dalších dostupných tepen je 
bezpečná a ekonomicky nenáročná meto-
da diagnostiky předčasné aterosklerózy. 
Pokud je prováděna standardním způ-
sobem na pracovištích s odpovídajícími 
zkušenostmi, je tato metoda spolehlivá 
a reprodukovatelná. Zvýšené hodnoty 
IMT významně korelují s výskytem ko-
ronárních a mozkových příhod. Součas-
ně ve větších populacích IMT výrazně 
koreluje s běžně sledovanými i nověji 
diskutovanými RF. Jednou z důležitých 
námitek proti používání sonografického 
měření IMT v klinické praxi jako nového 
postupu pro zjišWování rizikového fakto-
ru kardiovaskulárních onemocnění je ne-

dostatečná standardizace této metodiky. 
V současné době bohužel chybí jednotný 
protokol a vyšetřovací postupy se v růz-
ných centrech liší.

Na úplný závěr je důležité zmínit, že 
u vysoce rizikových pacientů nad 50 let 
je zatím nejjednodušším kvantitativním 
ukazatelem aterosklerotického postiže-
ní standardně (dopplerovskou metodou) 
změřený poměr systolických tlaků kot-
ník/paže. Abnormální hodnoty tohoto 
poměru (méně než 0,9) velmi spolehlivě 
ukazují na přítomnost aterosklerotické-
ho postižení, především u kuřáků a dia-
betiků, a tito pacienti by měli být zařa-
zeni do stejné skupiny jako pacienti s již 
přítomným kardiovaskulárním onemoc-
něním. Citlivost této metodiky je však 
menší, ukazuje většinou až stenózující 
aterosklerotické postižení dolních kon-
četin nad 50 procent.

Kardiovaskulární onemocnění

II. interní klinika a Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc, Česká spo-
lečnost pro léčbu rány, Spolek lékařů Olomouc a společnost Solen, s. r. o. 
uspořádaly v olomouckém kongresovém centru prakticky zaměřený semi-
nář Léčba a ošetřování ran v praxi.
Jak nám prozradila jeho koordinátorka – Bc. Lenka Šeflová z FN Olomouc, 
má tato akce tříletou tradici v lokálně organizovaných seminářích na toto 
téma. O tom, že kongres dorostl celorepublikového významu, svědčí údaje 
paní Marty Křepelové ze společnosti Solen, s. r. o. –  bylo zaregistrováno 
na 500 účastníků z řad lékařů a zdravotních sester, aktivní účast přijalo 
64 přednášejících včetně spoluautorů a 15 vystavujících firem.
Program kongresu byl přizpůsoben širokému spektru účastníků zahrnují-
címu jak zdravotní sestry, tak praktické lékaře i specialisty různých odbor-
ností (dermatology, chirurgy, ale také diabetology a internisty).
Z přehledových témat zaujala například přednáška Mgr. Radky Molíkové z Ústavu normální anatomie FN Olomouc věno-
vaná využití metod molekulární biologie v terapii ran. Přehled terapeutických materiálů pro hojení ran, prezentovaný 
MUDr. Janem Stryjou, slučoval hledisko produktově systematické i terapeutické. Přehled problematiky ulcus cruris po-
dala MUDr. Blanka Žuffová-Kunčová. 
Specializovaný charakter měl referát MUDr. Martina Šimka z Kardiochirurgické kliniky FN Olomouc. Fascinující výsledky 
ve snížení mortality dosáhli u svých pacientů s infekčními sternálními ranami při použití V. A. C. jako záchranné terapie 
při selhání jiné léčby. MUDr. Vladimír Nerad z Kliniky gerontologie FN Hradec Králové prezentoval mj. zahraniční zku-
šenosti, podle kterých nebyl prokázán význam postupů vlhké terapie pro zkrácení doby léčby diabetických defektů. Dis-
kuse v sále i kuloárech však ukázala, že nejde o obecně přijímaný fakt. Problematika diabetických komplikací je natolik 
členitá a komplikovaná, že se dle většiny diskutujících zatím brání relevantnímu zobecnění vyšší úrovně.
Osobně mne zaujala také prezentace Marie Hrdé z VZP referující o úpravách Číselníků VZP respektujících systém ho-
jení ran.
Na konferenci bylo možné vyslechnout i přednášky dalších významných odborníků, MUDr. Eugena A. Gorbunova z Ne-
mocnice Milosrdných bratří v Brně, prim. MUDr. Dominiky Diamantové, Markéty Koutné a mnoha dalších.

Karel Vízner

Léčba a ošetřování ran v praxi
Olomouc, 19. – 20. října 2006
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Bílý kamion na cestě 

Na různých místech světa budou lidé potkávat po dobu jednoho a půl roku spe ciálně 
upravený kamion, který vypravila firma Novo Nordisk za účelem informovat veřejnost 
o nebezpečí cukrovky a především upoutat pozornost politiků, kteří by měli pomoci 
zastavit pandemii této civilizační choroby.

Heslem celé akce je: „Měníme diabetes na cestě kolem světa“.

Kamion, celý v bílé barvě, je vybaven obří plazmovou obrazovkou a počítači, které 
umožňují každému návštěvníkovi získat co nejvíce informací o diabetu. Zájemci se 
zde dozví, jak lze proti této nemoci bojovat a co je může čekat, pokud hrozbu cukrov-
ky podcení. Jeden z informačních panelů je uzpůsoben i pro dětské návštěvníky.

Je možné si při této příležitosti nechat provést test na zjištění diabetu nebo si dát 
změřit BMI (body mass index).

Trasu kamionu, jehož cestu slavnostně zahájil 14. září dánský ministr zdravot-
nictví a vnitřních věcí Lars Loekke Rasmussen, může každý sledovat na adrese: 
www.novonordisk.com/diabetesbus. Do České republiky by měl dorazit počátkem 
příštího roku.

(JS)

Osvětová akce, informující o nebezpečí diabetu
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Daniela Hozdová
Obdélník
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Rána je vizitkou 
(nejen) chirurga

Radovan Fiala
Oddělení kardiovaskulární chirurgie FN Motol

Hojení ran

Doklady o prvních pokusech o sešití kůže po poranění, aW už nechtěném nebo 
úmyslném při chirurgickém zákroku, jsou staré již několik tisíc let. V průběhu sta-
letí byly používány různé šicí materiály – od srsti zvířat nebo lidských vlasů přes 
konopí až po vstřebatelná vlákna získávaná z ovčích nebo kozích střev. Medicína 
procházela dlouhým vývojem. Některé techniky byly záhy opuštěny a zapomenu-
ty, jiné přetrvaly téměř až do současnosti. Koncem 19. století přestalo být ošetřo-
vání ran a provádění drobných chirurgických zákroků výsadou potulných ranhoji-
čů a lazebníků. Nově vzniklý obor chirurgie začal seriózně rozvíjet a zdokonalovat 
operační techniky a ošetřování ran v univerzitních lékařských centrech. Zavedení 
asepse a antisepse zlepšilo vyhlídky nemocných na uzdravení. Druhá polovina 20. 
století přinesla do medicíny nové syntetické nedráždivé materiály, které význam-
ně zlepšily hojení ran. Současná medicína má již k dispozici celé spektrum moder-
ních šicích materiálů. 

Vedle klasického šití se začínají uplatňovat i nové techniky uzávěru ran.

To, co je po výkonu
nejvíce vidět, je jizva

Způsob a vzhled obnovení integrity 
kůže, narušené při operačním výkonu, 
je podle klasických medicínských po-
uček vizitkou každého chirurga. Pacien-
ta mnohdy nezajímá, kolik bypassů vy-
živuje jeho srdce, nebo o kolik střeva při 
operaci přišel, ale jak vypadá jeho rána. 
Heroický mnohahodinový výkon chirur-
ga na operačním sále je rázem posuzo-
ván podle vzhledu několikacentimetrové 
rány, která po něm zůstala. O tom, jakým 
způsobem se bude rána hojit a jak bude 
vypadat výsledná jizva, však rozhoduje 
celá řada faktorů. Základní podmínkou 
primárního a kosmeticky přijatelné-
ho hojení je bezchybná operační a šicí 
technika. Promyšlené vedení operačního 

řezu, důsledné stavění krvácení i šetr-
nost ke tkáním při vlastním chirurgickém 
výkonu jsou kroky k úspěchu, které si 
vštěpuje každý chirurg při získávání pra-
xe. Do hry vstupují další vlivy. Na vzhle-
du rány se může podílet výběr vhodného 
způsobu jejího uzávěru. Jednu z hlavních 
rolí ovšem hraje i individuální hojivost 
tkání konkrétního pacienta. 

Šití – stále nejčastěji užívaný 
způsob uzávěru rány 

V současnosti je k dispozici velké množ-
ství materiálů, z nichž se vlákna pro šití 
vyrábějí. Šicí materiál by měl obecně spl-
ňovat několik základních kritérií – pev-
nost v tahu, poddajnost, nízká savost 
a minimální antigenní potenciál. Těmto 
podmínkám odpovídá již prakticky všech-

no používané šití. Vlastní vlákna se dělí 
podle různých parametrů. K hlavním pa-
tří síla vlákna, jeho struktura (monofilní, 
polyfilní) a vstřebatelnost. Díky své vyso-
ké pevnosti a dobré snášenlivosti se nej-
častěji používají syntetické vstřebatelné 
materiály. Jejich charakter zajišWuje mi-
nimální reakci tkání. Po své implantaci 
do tkáně podléhají vstřebatelná vlákna 
postupné hydrolýze. Ztrácejí svoji pev-
nost v tahu, po několika dnech, týdnech 
až měsících (podle typu vlákna) se zcela 
rozpadnou. V té době je již zpravidla ob-
novena původní pevnost tkání. Materiál 
pro výrobu nevstřebatelných stehů tvoří 
přírodní (hedvábí, len) nebo syntetické 
(silon, polyester, polypropylen) nevstřeba-
telné materiály a kov. Stehy si zachovávají 
prodlouženou nebo stálou pevnost v tahu 
i po implantaci do tkání. Některá vstřeba-
telná i nevstřebatelná vlákna jsou kromě 
svého základního materiálu ještě navíc 
potažena voskem nebo speciální látkou 
chránící stehy proti kolonizaci bakteriemi. 
Potahovaná vlákna navíc hladce pronikají 
do tkání a snadno se uzlí. 

Pokrok v podobě 
atraumatické jehly

Kromě vlákna je nedílnou součástí ši-
cího materiálu i jehla. Chirurgické jehly 
mají různé typy, tvary, délky a profily. Jeh-
ly s tzv. řezacím profilem hrotu (obvykle 
trojúhelníkovým) se používají například 
k šití tuhých či nepoddajných tkání a při 
šití kůže. Kulaté jehly jsou určeny spíše 
k oddělování vláken měkkých tkání. Do-
stupné jsou i různé kombinace speciál-
ních hrotů a profilů jehly. Výběr jehly se 
řídí povahou výkonu, šitých tkání, ale 
i přístupností operačního pole a techni-
kou operatéra. Výrobci šicích materiálů 
v současnosti věnují zvláštní pozornost 
i odolnosti jehel proti ohýbání a zlome-
ní a povrchové úpravě zaručující hladký 
průnik. Ke standardu již patří užívání 
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tzv. atraumatických jehel, šetrnějších ke 
tkáni. Obsahují vlákno zapuštěné přímo 
do svého konce. Nejkvalitnější jehly mají 
otvor na konci vrtaný laserem. Použitá 
technologie zajiš%uje hladký a plynulý 
přechod mezi vláknem a vlastní jehlou. 
Tím je zajištěn plynulý průchod jehly 
a vlákna do tkáně, bez zbytečné trauma-
tizace vláknem navlečeným přes ouško. 

Operační sál jako
„exkluzivní krejčovství“

Způsobů, jak pomocí vlákna přiblížit 
nebo spojit rozestoupené kožní okraje, je 
několik. Dva základní typy zakládání chi-
rurgických stehů tvoří steh jednotlivý a 
pokračovací. Steh jednotlivý se zakládá 
i uzlí samostatně. Stehem pokračovacím 
je naproti tomu možné spojit oba kožní 
okraje řadou navazujících propichů. Oba 
způsoby šití je možné provést v různých 
modifikacích. Jednoduchý pokračovací steh 
je rychlejší a spotřebuje méně materiálu. 
Jeho nevýhodou však je větší ischemizace 
kožních okrajů a méně dokonalá adaptace 
rány. Při přerušení pokračovacího stehu 
ztrácí pevnost celá rána. Nejpřijatelnější 
kosmetický efekt má tzv. intradermální 
steh. Je celý ukryt v kůži, viditelné je jen 
jeho uzlení na začátku a konci rány. Výběr 
způsobu šití je, stejně jako v případě volby 
šicího materiálu, závislý na povaze výkonu 
a umístění rány. 

K alternativám šití rány již dávno ne-
patří jen klasické náplas%ové stehy (tzv. 
mašličky). V moderní chirurgii se začína-
jí prosazovat i jiné postupy uzávěrů ran. 
Patří k nim například použití kovových 
svorek. Pomocí speciálních šicích přístro-
jů, kleští a sponek lze okraje rány spojit 
podobně jako klasickou sešívačkou listy 
papíru. K dalším moderním postupům 
patří lepení tzv. povrchovými kožními 
adhezivy nebo svařováním. Tyto způ-
soby spojení tkání mají však zatím jen 
omezené indikace. Standardní metodou 
zůstává klasické šití. 

Primární hojení rány
Vlastní hojení ran probíhá obvykle 

v několika plynule na sebe navazujících 
a částečně i překrývajících se fázích. Prv-
ní fáze, tzv. exsudativní, začíná již v oka-
mžiku vzniku poranění (tedy řezem skal-
pelu). Organismus na poranění reaguje 
odstartováním koagulační kaskády. Trom-
bocytární zátky a novotvořený fibrin sta-
ví krvácení z drobných cév. Aktivované 

trombocyty zároveň uvolňují tkáňové 
působky (cytokiny) způsobující prvotní 
vazokonstrikci. Další uvolnění mediáto-
rů zánětu způsobí naopak vazodilataci 
a změnu průchodnosti cévní stěny. Do 
poranění tkáně putují leukocyty a mak-
rofágy připravené čistit ránu od zbytků 
tkáně, případných bakterií a cizorodého 
materiálu. Po několika málo dnech pře-
chází rána v případě nekomplikovaného 
hojení do další fáze, tzv. proliferační. Pů-
sobky uvolněné z trombocytů, leukocytů 
a makrofágů stimulují poraněnou tkáň 
k hojení. V ráně se množí fibroblasty pro-
dukující kolagen, který zajiš%uje pevnější 
spojení okrajů rány. Tvoří se nové kapilá-
ry zajiš%ující průtok krve ránou. Přibližně 
sedmý až osmý den nastupuje konečná 
fáze hojení rány, tzv. diferenciační. Povrch 
rány epitelizuje a vyvíjí se jizva. Postupná 
přestavba a dozrávání jizvy probíhá ještě 
po dobu dalších 12 až 18 měsíců. Výsled-
ný vzhled jizvy ovlivňuje rovnováha mezi 
růstovými faktory a cytokiny. Její porucha 
může být příčinou vzniku hypertrofických 
jizev. Při správném přiblížení okrajů rány 
a nekomplikovaném hojení probíhá exsu-
dativní i proliferační fáze nepozorovaně. 
Moderní syntetická vlákna užitá k sešití 
rány zbytečně nedráždí a vyvolávají jen 
minimální reakci. Mezi přiléhajícími okraji 
kůže je minimální množství novotvořené 
tkáně, ranné plochy se rychle spojí fibri-
nem. Probíhá nerušená diferenciace bu-
něk. V takovém případě se hovoří o pri-
márním hojení rány (sanatio per primam 
intentionem). 

Ranné infekce mohou 
souviset i s přidruženým 
onemocněním

Ke komplikacím nepříznivě ovlivňují-
cím hojení rány patří infekce. Kontami-
nace rány mikroorganismy může být způ-
sobena samotným charakterem operace 
(např. výkony na střevě), vzácně i poru-
šením aseptických pravidel při operaci 
nebo následných převazech. Naprostá 
většina ranných infekcí je však endogen-
ních. K nejčastějším původcům patří sta-
fylokoky, streptokoky, klebsiely, kvasinky 
nebo pseudomonáda. Uplatnit se ale mo-
hou i jiné mikroorganismy. Při překroče-
ní určitého počtu bakterií v ráně dochází 
k rozvoji infekce se všemi typickými pro-
jevy. Pokud se objeví zarudnutí a hnis, je 
nutné odstranit kožní stehy, ránu otevřít 
a drénovat. Podle dalšího vývoje a vzhle-
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Hojení ran u diabetiků 

Jiřina Antonínová
Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK Praha,
ambulance hojení ran

Kazuistiky – léčba rány pomocí moderních terapeutických obvazů

Významné místo mezi chronickými diabetickými komplikacemi zaujímá „syndrom 
diabetické nohy“, protože vleklé změny na cévách a periferních nervech probíhají 
nepozorovaně a na základě často se vyskytujících neuropatií i bez větších bolestí.

Ošetřování těchto ran vyžaduje trpělivost, zkušenost a předpokládá spolupráci 
pacienta a jeho rodinných příslušníků, protože léčba se neomezuje pouze na lokál-
ní opatření a je důležité i důsledné provádění a dodržování dalších léčebných opat-
ření, včetně úpravy životního režimu.

Kazuistika č. 1
Pacientem byl 55letý muž s diagnózou diabetes mellitus 2. typu (4 roky inzulínore-

zistence). Trpěl ischemickou chorobou dolních končetin s diabetickou makro a mik-
roangiopatií. Uvedený stav je po amputaci palce na levé dolní končetině, která byla 
provedena pro diabetickou gangrénu – bez sutury.

Obr. č. 1a
25. dubna 2005

Pacient se dostavil do naší ambulance pět týdnů po amputaci palce. Rána je ve-
likosti 4,8×4,6 cm, na spodině tuhý, žlutý, ložiskově již nekrotický povlak. Okolí 
zánětlivé s otokem a navalitými okraji. Exsudace z rány je spíše větší, hnisavého 
charakteru, granulace velmi chabé.

K pročištění a snížení exsudace je aplikován TenderWet 24, převaz prováděn 
v prvním týdnu každý den. Vzhledem k tomu, že pacient měl poněkud kompliko-
vanou dopravu do naší ambulance, pro-
vedli jsme změnu v lokální terapii a byl 
aplikován NU-GEL + Actisorb Plus. Po-
užití tohoto materiálu snížilo frekven-
ci převazů, které mohly být prováděny 
obden. Pacient změnil nevhodnou obuv 
a zajistil si k odlehčení končetiny berle. 
Méně příjemné pro něj bylo upozornění, 
že by měl upravit svůj jídelníček a snížit 
tělesnou hmotnost. 

Obr. č. 1b
16. května 2005

Na spodině defektu se už objevují nové 
vitální granulace, i když ložiskově stále 
ještě přetrvávají hnisavé povlaky. Okolí 
rány je zklidněno.

Opět byla provedena změna ve volbě 
primárního krytí rány a byl aplikován Sil-
vercel (hydroalginátový obvaz se stříbrem, 
jehož antibakteriální účinky jsou vhodné 
pro lokální léčbu secernujících, infikova-
ných a kriticky kolonizovaných ran).
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du rány se po vyčištění a negativním mi-
krobiologickém nálezu přistupuje k re-
sutuře. V některých případech je možné 
ránu ponechat bez sutury spontánnímu 
sekundárnímu hojení (sanatio per secun-
dam intentionem). Kožní defekt se v ta-
kovém případě nejprve postupně vyplní 
granulační tkání a poté epitelizuje. 

Za dehiscenci rány může kromě infekce 
zodpovídat i technická chyba při operaci 
nebo vlastní sutuře. Při spojení kůže pod 
přílišným napětím může dojít k ischemi-
zaci a následné nekróze okrajů rány. Ani 
bezchybně zašitá rána s použitím moder-
ních materiálů však nemusí stačit. Vznik 
ranných komplikací podmiňují i celkové 
podmínky. Rozhoduje věk, stav výživy, 
připravenost imunitního systému, zá-
kladní a přidružená onemocnění, celko-
vá léčba, ale i psychický stav nemocného. 
Obecně horší „hojivost“ lze pozorovat na-
příklad u obézních pacientů, nemocných 
s diabetes mellitus, renální insuficiencí, 
chronickým infekčním nebo maligním 
onemocněním. Rizikoví jsou i nemocní 
s poruchou syntézy kolagenu, s malnu-
tricí nebo hypalbuminémií. Všeobecně 
známý je negativní vliv radiace, chemo-
terapie nebo terapie kortikoidy. 

Na komplexním procesu 
hojení se podílí organismus 
nemocného jako celek

Výsledek tedy závisí i na eventuální 
přítomnosti poruch jiných systémů a je-
jich kompenzaci. Hojení operační rány je 
velmi citlivý děj závislý na souhře mno-
ha faktorů. Přímo ovlivnit můžeme zatím 
pouze část z nich. Prostředkem k tomu 
může být kromě volby vhodné operační 
techniky a šicího materiálu i předoperač-
ní příprava nemocného (např. kompen-
zace diabetu). Nedílnou a téměř klíčovou 
roli v úspěšném hojení rány hraje kvalit-
ní a profesionálně zvládnutá pooperační 
a ošetřovatelská péče (dostatečná výživa, 
lokální ošetřování rány). 

Literatura
Zeman, M. et al. Chirurgická propedeutika. 
Praha: Grada Publishing, 2000.
Trojan, S. et al. Lékařská fyziologie. Praha: 
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Manželka pacienta chtěla provádět převaz doma s tím, že budou dojíždět do am-
bulance jedenkrát týdně. I když pravidelně a pozorně sledovala způsob ošetření, 
byla poučena o smyslu a důležitosti jednotlivých postupů (tj. pečlivá toaleta rány, 
ochrana okolí, hygiena při ošetření a správný způsob převazu).

Obr. č. 1c
20. června 2005

Zaznamenáváme výrazné zmenšení defektu (velikost 3,2×2,7 cm), je zřetelně vi-
dět, že od okrajů probíhá epitelizace. Na spodině rány jsou červené granulace, okolí 
je téměř klidné, secernace je snížena.

Po toaletě byla rána očištěna, promasírováno její okolí a opět aplikována zinková 
mast do okolí. Na defekt byl použit Silvercel v kombinaci s hydropolymerovým ob-
vazem Tielle. Převazy byly prováděny za tři až čtyři dny.

Obr. č. 1d
26. září 2005

Stav defektu po pěti měsících léčby je velice uspokojivý, rána se stále zmenšuje (ve-
likost 0,6×0,3 cm) a její spodina je vyplněna čistou granulační tkání. V této fázi ho-
jení, kdy je rána povrchová a jen velmi slabě exsudující, byl pro podporu růstu gra-
nulací zvolen hydrogel (Nu-GEL, který obsahuje alginát) a Adaptic (nepřilnavé krytí) 
plus krytí sekundární. Tato kombinace udrží potřebnou vlhkost rány a podpoří tvorbu 
epitelizační tkáně. Převaz byl doporučen v rozmezí tří až pěti dnů.

Obr. č. 1e
31. října 2005

Rána je téměř zhojena, byl přiložen Adaptic. Je však nutné promazávat a lehce ma-
sírovat olejem nebo mastí široké okolí, a zabránit tak případnému vzniku nových ra-
gád ve snadno zranitelné, křehké epitelizační tkáni. Pacient byl upozorněn na zvýše-
nou opatrnost při chůzi, protože už chodil v botách s plnou špičkou. 

Obr. č. 1f
28. listopadu 2005

Defekt je po dvou týdnech zcela zhojen, okolí je klidné, bez otoků. Pacient pečlivě dodr-
žuje hygienu, včetně pravidelného promazávání a lehkého masírování dolní končetiny.

V průběhu léčby defektu byla pacientovi aplikována série vazodilatačních infúzí 
a kontroly v diabetologické ambulanci byly častější. Jeho tělesná hmotnost se snížila 
o sedm kilogramů, diabetes byl kompenzován. Významnou oporou byl nepochybně 
pozitivní přístup rodiny. 

Kazuistika č. 2
Pacientkou byla 56letá žena s revmatoidní artritidou, seropozitivní. Měla význam-

né poškození kloubů na rukou i nohou. Od roku 1972 byla léčena kortikoidy a pro-
bíhala u ní též antihypertenzní léčba. Diabetes byl diagnostikován v dubnu 2006, 
kdy byla nasazena diabetická dieta.

V chirurgické ambulanci byl popsán na malíkové straně levé nohy laterálně zhnisa-
ný tylom o velikosti cca 2,5×2,5 cm, patrná fluktuace a centrálně již nekrotická kůže. 
Okolí v rozsahu tří až pěti centimetrů bylo zarudlé. 18. července 2006 byla provedena 
incize – evakuace několika mililitrů hustého hnisu.

Obr. č. 2a
7. srpna 2006

Bolestivý, hluboký (0,3 cm) defekt s povleklou spodinou, secernace střední – hnisa-
vá. Velikost 3,4×1,2 cm. Okolí v okruhu cca 2,5 cm zánětlivé. 

Byl aplikován alginát a rána převazována obden. 
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Hojení ran

Obr. č. 2b
16. srpna 2006

Byla zaznamenána zvýšená hladina cukru v krvi (porušování diabetické diety vlivem 
nedostatečné edukace), defekt jen velmi mírně pročištěn. Bolestivost z velké části 
ustoupila, proto byl aplikován Suprasorb G + Vliwaktiv Ag. Sekrece byla střední, 
převaz doporučen po dvou dnech.

Aplikace primárního krytí: Suprasorb G – podpora autolytického procesu, vytváře-
ní optimálního vlhkého prostředí rány, Vliwaktiv Ag – obsahuje aktivní uhlí a stříb-
ro, které redukuje množení zárodků v ráně a předchází tím vzniku infekcí. Současně 
pohlcuje i zápach.

Obr. č. 2c
18. září 2006

Defekt se dobře pročiš%uje, je zmenšen. Nově se vytvořily dvě píštěle. Na spodině 
se objevují četné granulace. Do rány je aplikován Suprasorb G, krytý pěnovým obva-
zem – Suprasorb P. Četnost převazů je stanovena na tři až pět dní – dle secernace.

Ukázka vzhledu krytí před převazem: Suprasorb P je středně porézní polopropust-
ný obvaz z polyuretanové pěny, která nasává rychle a bezpečně exsudát, udržuje 
vlhké prostředí v ráně a chrání granulační tkáň.

Obr. č. 2d
13. října 2006

Je zaznamenáno výrazné zlepšení, defekt je vyplněn červenými granulacemi, vý-
razný je i nárůst nové epitelizační tkáně od okrajů rány.

Způsob ošetření je tedy ponechán a frekvence převazů je stanovena na pět až 
šest dnů.

Obr. č. 2e
20. října 2006

Defekt je téměř zhojen, připraven pro aplikaci fóliového transparentního obvazu, 
Suprasorbu F.

Kazuistika č. 3
Hospitalizovaným pacientem byl 69letý muž s diabetes mellitus 2. typu, na inzu-

línu. Byl léčen na arteriální hypertenzi.
Byla u něj zjištěna gangréna pedis L. sin diabetica. 16. srpna 2006 mu byla pro-

vedena na chirurgickém oddělení amputace v bérci levé dolní končetiny (při vlhké 
gangréně palce a 2. prstu). Po pěti týdnech byl přeložen na geriatrickou kliniku. 

Obr. č. 3a
22. září 2006

Lze pozorovat rozsáhlou dehiscenci rány, v okrajích je žlutý povlak, na spodině spí-
še chabé hypergranulace. Okolí je klidné, secernace střední. Po toaletě defektu a po-
třebném ošetření byl přiložen Atrauman Ag ve dvou vrstvách na dva až tři dny.

Atrauman Ag je složen z polyamidových vláken s povlakem z elementárního stříbra 
s antibakteriálními účinky. Je impregnován neutrálními tuky a polyamidová vlákna 
snižují hypergranulaci. Proto je vhodný k atraumatickému ošetřování ran.

Obr. č. 3b
4. října 2006

Dochází ke zlepšení, defekt se zmenšuje, snižuje se hypergranulace a je patrný 
i úbytek povlaků. Způsob ošetření je ponechán s tím, že frekvence obvazů je prodlou-
žena o jeden den. Současně je prováděna lehká masáž těsného okolí rány.
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Obr. č. 3c
18. října 2006

Po dvou týdnech nastává opět velké 
zlepšení, jizva úspěšně srůstá, chybí 
3,5 cm. Dosavadní léčba je ponechána.

Obr. č. 3d
25. října 2006

Pacient odchází do domácí péče, jeho 
rána je téměř zhojena.

Hojení ran

Mezioborová
spolupráce při léčbě
ran a kožních defektů 
Před V. celostátním kongresem České společnosti pro léčbu rány

Ve dnech 26. až 27. ledna 2007 proběhne v Pardubicích už popáté kongres s mezi-
národní účastí, který pořádá Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) ve spolupráci 
s Ústavem zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

O podrobnější informace především obsahového charakteru jsme požádali mís-
topředsedu ČSLR a jednoho z aktivních organizátorů prim. MUDr. Ivo Bureše z Ge-
riatrického centra Krajské nemocnice v Pardubicích.

• Letošní téma je směrováno na mezi-
oborovou spolupráci. Můžete upřesnit, 
které obory se léčbou ran především 
zabývají nebo by se jí zabývat měly? 
Vstupují do této oblasti například i ně-
které nově?

 Léčba ran se týká někdy více, někdy 
méně téměř celého spektra medicín-
ských oborů. Od těch, které přímo léčí, 
jako jsou například praktičtí lékaři, chi-
rurgické obory (všeobecný chirurg, trau-
matolog, ortoped, plastický chirurg, 
cévní chirurg atd.), konzervativní obory 
(dermatologové, geriatři, diabetologové, 
všeobecní internisté, flebologové, angio-
logové atd.), až po ty, které jsou určitou 
intervencí schopny zlepšit hojení – na-
příklad nutricionisté, rentgenologové, 

mikrobiologové, biochemici , psychiatři, 
hygienici, hyperbarická medicína a další 
obory. Nesmíme zapomenout ale ani na 
sestry, které jsou velmi často nositelka-
mi lokální terapie. Spektrum odbornos-
tí se s přibývajícími poznatky stále více 
rozšiřuje. 

 
• Jaké okruhy přednášek jsou připra-
veny?

V první řadě musejí zaznít nové po-
znatky, nové postupy, které se objevily od 
našeho posledního kongresu. Významný 
byl také evropský kongres, který letos 
v květnu v Praze pořádala EWMA (Ev-
ropská asociace pro léčbu rány) ve spo-
lupráci s naší společností. Dále se bude-
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Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) byla oficiálně registrována formou občanského sdružení v září 2001.
Aktivity ale vyvíjí už od roku 1999, kdy se začala koncipovat společnost zdravotníků z nejrůznějších oborů, 
kteří si chtěli na vzájemných setkáních vyměňovat zkušenosti a odborné informace na dané téma.
Cílem ČSLR je pracovat na komplexním řešení problému hojení rány, na zlepšování kvality péče o nemocné 
s chronickými ranami v nemocniční, ambulantní i domácí sféře. Ve své činnosti tedy dnes zahrnuje výuku 

a edukaci zdravotníků i laiků.
Společnost se chce také podílet na tvorbě odborných standardů v péči o nemocné s chronickými defekty.
Od roku 2002 pořádá ČSLR, vedle pravidelných pracovních dnů, i každoroční celorepublikový kongres s mezinárodní účastí. 
Od roku 2003 je ČSLR kooperující organizací EWMA (European Wound Management Association). Tato celoevropská organi-
zace si vybrala pro rok 2006 Českou republiku, jako první zemi bývalého východního bloku, ke konání své 16. konference.
V současnosti také pomáhá ČSLR prostřednictvím aktivity Hojení 21, kterou organizuje Česká společnost podpory zdraví, 
při edukaci jak zdravotníků, tak především laiků (tj. pečovatelů a pacientů).

Česká společnost pro léčbu rány

me věnovat palčivým problémům kolem 
chronických ran, jako je infekce nebo 
možnosti ovlivnění faktorů, které brzdí 
hojení – oblast výživy, ovlivnění cévního 
zásobení, diabetická noha, žilní insufici-
ence. Jistě zazní i problematika dekubitů, 
jednat se bude o možnostech plastické 
chirurgie. Na trh se dostává řada dalších 
nových materiálů využívaných pro léčbu 
ran, a tak je potřeba zdravotníky o těch-
to krytích informovat, předávat si zku-
šenosti. Tohle vše a zřejmě i více bude 
prezentováno jak formou přednášek, tak 
paralelně probíhajících workshopů a fi-
remních sympózií. 

• Máte nějakou zpětnou vazbu z minu-
lých kongresů? Promítla se například 
větší informovanost lékařů a sester v da-
né oblasti do každodenní praxe?

Hojení ran

Ten, kdo se chce v této oblasti vzdě-
lávat a nebýt mimo vývojové tendence 
oboru, má možnost se zde dozvědět řadu 
nových poznatků, které potom uplatňu-
je. Někdo více a někdo méně. Ale ti, kte-
ří tam jezdí, většinou už nové postupy 
a poznatky aplikují, alespoň podle svých 
možností. 

Bohužel někteří, kteří se defekty zabý-
vají, nechtějí slyšet nové věci, trochu za-
spali a tady je potom edukace svízelná.

• Jak hodnotíte spolupráci s diabetolo-
gickými pracovišti při léčbě diabetic-
ké nohy?

O dobrých vztazích a přístupu svědčí 
už to, že ve výboru ČSLR jsou dvě lékař-
ky z významných diabetologických center 
a podiatrických pracovišF. Vzájemná spo-
lupráce, kterou vítáme, umožňuje rozší-

ření teoretických i praktických poznatků, 
které můžeme využít pro své pacienty. 

• Můžete na závěr stručně připomenout 
ještě další zajímavé akce, pořádané vaší 
společností v průběhu příštího roku?

Výbor naší společnosti, která je chápá-
na jako mezioborová, se rozhodl pořádat 
dvě akce. Bude to dvoudenní celostátní 
kongres s mezinárodní účastí, který bude 
probíhat v lednu. A na podzim budeme 
pořádat jednodenní sympozium. O těch-
to akcích se dozvíte včas na našich we-
bových stránkách (www.cslr.cz). Zde by-
chom chtěli informovat i o jiných akcích 
týkajících se hojení ran, které budou po-
řádat jiné instituce, aby měli zdravotní-
ci co největší možnost výběru. Edukace 
totiž nikdy není dost.

(JS)
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Bércový vřed
Karel Vízner
Nakladatelství GEUM

Bércový vřed (ulcus cruris) je polyetio-
logické onemocnění. Jeho prevalence je 
překvapivě vysoká – v dospělé popula-
ci 1 %, u osob ve věku nad 80 let pak 
již 4 – 5 %. U žen je dvakrát častější než 
u mužů. 

Hojení ran
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Bércový vřed mohou vyvolat jak vnější 
podněty (např. chemický atak), tak vnitř-
ní vlivy. Z nich je nejčastější cévní poru-
cha – v 80 – 85 % žilní, v 5 % arte riální 
(častá u kuřáků).

Krom omezení života každého nemoc-
ného představuje tato nemoc kvůli svému 
rozšíření také významný celospolečenský 
problém. Jednou z oblastí, kde máme ještě 
značné rezervy, je edukace laické popula-
ce, a to jak v problematice žilní nedosta-
tečnosti (kterou v nějaké podobě trpí až 
60 % dospělých), tak přímo v oblasti pre-
vence a léčby bércového vředu.

Na tiskové konferenci v Praze 13. říj-
na představila společnost Hartmann-Ri-
co svůj ucelený systém zdravotnického 
materiálu určeného k hojení bércového 
vředu. Zahrnuje jak kompresivní terapii 
pomocí krátkotažných bandáží, tak po-
stupy tzv. vlhkého hojení ran.

V tomto systému musí jednotlivá te-
rapeutická krytí respektovat fázi vývoje 
rány a navazovat dle stavu rány ve sta-
noveném postupu. Obecně rozlišujeme 
ve vývoji rány fázi čištění (exsudace), 
granulační a epitelizační (ve zjednodu-
šené podobě fázi černou a žlutou, čer-
venou a růžovou). 

Zajímavé ukázky jednotlivých terapeu-
tických materiálů a jejich užití v praxi 

dokumentované kazuistikami pacientů 
prezentoval prim. MUDr. Tomáš Kopál 
z kožního oddělení Nemocnice Považská 
Bystrica. Přehledný článek tohoto odbor-
níka na téma prevence a léčby bércové-
ho vředu se pokusíme získat pro některé 
z příštích čísel Sestry v diabetologii.

Kontakt
KarelVizner@geum.org

Obr.: Prim. MUDr. Tomáš Kopál předvádí správnou techniku bandáže
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Výzkumná studie

Výzkum nutriční prevence 
u diabetes mellitus
1. typu – studie TRIGR
Pavla Mendlová, Jan Vavřinec
a český výzkumný tým studie TRIGR
Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha

Mezinárodní studie TRIGR (Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk) se 
snaží prokázat, zda úplné vyloučení bílkovin kravského mléka ze stravy kojence po 
prvních šest měsíců jeho věku může snížit riziko vzniku diabetes mellitus 1. typu 
u dětí s vysokým genetickým rizikem. 

Do studie jsou zařazováni novorozenci, jejichž příbuzný prvního stupně má dia-
betes 1. typu a u nichž genetické vyšetření potvrdí vysokou míru rizika. Děti jsou 
kojeny stejně jako ostatní jejich vrstevníci, ale pokud jsou přikrmovány, dostávají 
místo běžných přípravků kojenecké výživy speciální přípravek. V celém desetiletém 
průběhu studie je pak sledován vliv této změny stravy na riziko vzniku diabetu.

Bílkoviny kravského mléka 
a jejich vliv na imunitní 
systém – potvrdí se souvislost?

Incidence diabetu 1. typu během po-
sledních let stále stoupá, v současné době 
je diabetes mellitus 1. typu druhým nej-
častějším chronickým nemocněním dětí 
ve vyspělých státech. Možnost prevence 
vzniku diabetu se tak stává čím dál nalé-
havější otázkou. Výzkum na poli diabe-
tu v posledních letech prokázal, že výži-
va může ovlivnit riziko vzniku dětského 
diabetu. V experimentálních studiích na 

zvířatech byl prokázán predisponující vliv 
přítomnosti bílkovin kravského mléka ve 
stravě pro rozvoj diabetu. Řada vědců se 
domnívá, že časná zátěž imunitního sys-
tému bílkovinami kravského mléka v koje-
necké výživě může spustit nebo zesílit au-
toimunitní reakci vedoucí k destrukci beta 
buněk pankreatu produkujících inzulín. 
Existují však také pozorování, která ten-
to vliv nepotvrzují. Proto bylo rozhodnuto 
o zahájení rozsáhlé mezinárodní prospek-
tivní intervenční studie TRIGR k exaktní-
mu určení vlivu bílkovin kravského mléka 
u kojenců se zvýšeným genetickým rizi-
kem pro vznik DM 1. typu.

Česká republika participuje 
na výzkumu třetím rokem

Základní výzkumnou otázkou je, zda 
úplné vyloučení bílkovin kravského mlé-
ka ze stravy během prvních šesti měsí-
ců života sníží míru vzniku autoproti-
látek spojených s onemocněním nebo 
klinických projevů diabetu 1. typu u dě-
tí se zvýšeným genetickým rizikem jeho 
vzniku.

TRIGR je mezinárodní multicentrická 
studie probíhající v USA, Kanadě, Aus-
trálii a 11 evropských státech, je koordi-
nována z Finska a finančně podporována 
převážně z grantů Evropské unie a ame-
rického National Institute of Health. 
V roce 2003 se do studie zapojila i Česká 
republika. Do studie bude postupně zařa-
zeno 6 800 novorozenců, jejichž matka, 
otec nebo vlastní sourozenec mají diabe-
tes 1. typu, podle genetického screenin-
gu pak bude ve studii pokračovat 2 800 
dětí (počty dětí vycházejí ze statistického 
modelu potřebné síly studie). Nábor dětí 
do studie byl zahájen v květnu 2002 a bu-
de pokračovat do konce roku 2006. V sou-
časné době je do studie zařazeno 5 049 dětí 
(394 z ČR), z toho 2 101 dětí (157 z ČR) s ri-
zikovým genotypem, pokračujících ve stu-
dii (říjen 2006).
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Design studie 

Do studie TRIGR jsou zařazování no-
vorozenci, jejichž biologická matka, otec 
nebo vlastní sourozenec má DM 1. typu, 
pokud se rodiče po podrobném vysvět-
lení průběhu a cílů studie účastnit chtějí 
a podepíší informovaný souhlas. Po na-
rození dítěte je z pupečníkové krve sta-
noveno genetické riziko, studie se dále 
účastní pouze děti se zvýšeným rizikem 
vzniku diabetu. Děti jsou kojeny stejně 
jako ostatní jejich vrstevníci (studie plně 
podporuje kojení). 

Jakmile matka přestává výhradně kojit, 
je zahájena vlastní dietní intervence, kte-
rá spočívá v náhradě běžných přípravků 
kojenecké výživy speciálním přípravkem 
pro studii podle randomizace, tj. polovi-
na dětí dostává standardní přípravek na 
bázi kravského mléka, druhá polovina 
přípravek s bílkovinami plně hydrolyzo-
vanými, neantigenními (Nutramigen). 
Studie je dvojitě zaslepena, ani rodiče ani 
ordinující lékař tedy až do ukončení stu-
die nevědí, jaký typ mléka dítě dostává. 
Během intervence jsou ze stravy dítěte 
vyloučeny i všechny ostatní potraviny 
obsahující hovězí bílkovinu – hovězí a te-
lecí maso, mléčné produkty.

V celém desetiletém průběhu studie je 
dítě pravidelně sledováno specializova-

ným odborným lékařem jak z hlediska 
růstu a vývoje, tak ohledně časných kli-
nických i laboratorních příznaků diabetu 
(opakované stanovení glykémie, glykosy-
lovaného hemoglobinu, provedení orál-
ního glukózového tolerančního testu), 
navíc při každé návštěvě jsou po míst-
ním znecitlivění odebrány vzorky krve 
pro stanovení autoprotilátek asociova-
ných s diabetem jako specifický marker 
(ICA, IAA, IA-2, GADA). Předpokládaná 
doba trvání studie je 10 let, první výsled-
ky ohledně stanovení autoprotilátek budou 
k dispozici za 6 let.

Česká republika si za dobu, po niž se 
studie účastní, získala u managementu 
studie uznání jak vysokou kvalitou od-
váděné práce, tak vysokým počtem zís-
kaných dětí ve srovnání s ostatními ze-
měmi. Věříme, že pokud se s některými 
z těchto dětí setkáte ve své praxi, pomů-
žete nám tento národní image udržet 
a děkujeme vám za to.

Kontakt
Pediatrická klinika FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
MUDr. Pavla Mendlová 
non-stop TRIGR mobilní tel.: 777 155 982
e-mail: trigr@trigr.cz 
www.trigr.cz
www.trigr.org

R. Šitová1, R. Koukalová1, B. Zlatohláv-
ková2, M. Černá3, L. Brázdová4, A. Cipra5, 
M. Hanzl6, Z. Tomšíková6, J. Venháčova7, 
L. Kantor8, H. Krauseová9, J. Kandrnálo-
vá10, B. Jančíková11, M. Černý11 

1 Pediatrická klinika Fakultní nemocnice 
Motol, Praha
2 Novorozenecké odd., Všeobecná fakultní 
nemocnice, Praha 
3 Institut péče o matku a dítě, Praha 
4 Novorozenecké oddělení, nemocnice Mi-
losrdných bratří, Brno 
5 Novorozenecké oddělení, Masarykova ne-
mocnice, Ústi nad Labem
6 Novorozenecké oddělení, nemocnice Čes-
ké Budějovice
7 Dětské oddělení, Fakultní nemocnice, 
Olomouc
8 Novorozenecké oddělení, Fakultní nemoc-
nice, Olomouc
9 Dětské oddělení, Fakultní nemocnice, 
Plzeň
10 Novorozenecké oddělení, BaHova nemoc-
nice, Zlín
11 Novorozenecké oddělení, Fakultní nemoc-
nice Motol, Praha

Český
výzkumný
tým TRIGR

Výzkumná studie

Manuální lymfatická masáž 
Pavel Kloud
fyzioterapeut

Fyzioterapie

Asi padesát procent naší populace se setkalo s otokem mízního (lymfatického) 
systému, aF už v souvislosti se zraněním, operací, popálení sluníčkem, nebo třeba 
po píchnutí hmyzu. Příčinou zpomalení proudění mízy může být také nedostatek 
pohybu, přejídání a špatná životospráva. Většina z nás také zažila otok dolních 
končetin při dlouhých cestách autobusem a ví, že ráno koupené boty bývají večer 
malé, protože nohy během dne otečou. V podstatě jde o ztížený návrat mízy, tedy 
o snížení transportní kapacity mízního oběhu, který se ale po určitém čase obno-
ví a otok zmizí.

Obr. 1: Lymfatická masáž v oblasti hlavy
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Základní funkce
mízního systému

Mízní systém je tvořen tenkými cévka-
mi prostupujícími podkoží, odkud sbírají 

směs bílkovin, vody a dalších látek. Cév-
ky, kterými tato tekutina protéká, se po-
stupně zvětšují a spojují, až v podklíčkové 
oblasti vyústí zpět do žilního oběhu. Sou-
částí mízního systému jsou uzliny – malé 

oválné žlázy různé velikosti, které se mo-
hou výrazně zvětšit například při různých 
infekcích. Jsou seskupeny tak, aby vytvá-
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řely řetězce, a jsou uloženy jednak v pod-
koží, ale i v břišní a hrudní dutině. Při 
některých onemocněních lze pozorovat 
na různých částech těla otoky mízních 
uzlin. Nejčastěji to bývá na krku, v pod-
paží a ve slabinách. Jedná se o zanícené 
mízní uzliny, které otečou, když se v nich 
nahromadí bílé krvinky, aby odstranily 
nebezpečné látky, například bakterie. 
Zpomalit nebo zcela zastavit tok mízy 
mohou pooperační jizvy, úrazy, ozáření 
a nejrůznější civilizační návyky. Odbor-
níci uvádějí, že problémy s oslabeným 
mízním systémem má téměř 90 procent 
žen. Pokud nemůže míza volně proudit, 
vznikají otoky, které se zhoršují během 
dne a postihují hlavně dolní končetiny. 
Běžné jsou i bolesti a záněty v okolí po-
stiženého místa. 

Proč nestačí klasická masáž
Speciální lymfatická masáž má za úkol 

zlepšit pohyb lymfatických tekutin v těle 
a tím i odvádění nečistot z krve, které 
mohou být příčinou mnoha závažných 
onemocnění. Pomocí této jemné techni-
ky lze zbavit tělo otoků, posílit imuni-
tu, vyléčit zdravotní problémy, kterým 
by klasická sportovně rekondiční masáž 
uškodila. Na rozdíl od klasické masáže 

jsou speciální hmaty prováděny malým 
tlakem a mají pomalejší frekvenci. Tera-
peut musí být k provádění této masáže 
vyškolen a musí umět vysvětlit kliento-
vi, že lymfodrenáž je součástí komplex-
ního řešení. To spočívá v každodenní 
domácí péči, nácviku správného držení 
těla, v dodržování pitného režimu a péči 
o pokožku. Součástí komplexního přístu-
pu je také přístrojová presoterapie, noše-
ní kompresivní bandáže, cvičení a pokud 
je to potřebné, také vyšetření odborným 
lékařem – lymfologem. 

Výsledkem komplexní péče je zmírně-
ní bolestivého napětí v dolních konče-
tinách, obnovení a posílení celého lym-
fatického systému, prokrvení pokožky 
bez ohrožení křečových žil. Manuální 
lymfatická masáž přináší uvolnění a ví-
tanou úlevu, ale také pomáhá zhubnout 
v problematických partiích patologické-
ho ukládání tuků. Masáž není vhodná pro 
otoky způsobené onemocněním srdce, 
jater a ledvin.

Otevřené kursy pro získání 
kvalifikace

Pokud někoho zajímá problematika 
lymfatického systému nebo má uvede-

né problémy, může se přihlásit do jed-
nodenního zájmového semináře, ve 
kterém se dozví více. Pro profesionální 
práci jsou však nutné znalosti na úrovni 
rekvalifikačního kursu, akreditovaného 
ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy. Absolventi těchto kursů získají 
osvědčení, které je opravňuje k výkonu 
pracovní činnosti „Masér pro sportovní 
a rekondiční masáže se specializací pro 
celotělovou kosmetickou masáž se zamě-
řením na lymfatické cesty, a to s působ-
ností mimo oblast zdravotnictví“.

Při činnostech, které vyžadují dlouho-
dobé sezení či stání, představuje manuál-
ní lymfodrenáž ideální regeneraci dolních 
končetin, předchází vzniku otoků a žilních 
zánětů. Společně se zdravou životosprá-
vou tvoří prevenci civilizačních chorob 
nebo řeší již vzniklé zdravotní obtíže.

Studiem dolních končetin, jejich anato-
mií, fyziologií a správnou léčbou a ošet-
řením zdravých i nemocných nohou se 
zabývá podiatrie. Patří do ní také lym-
fatická masáž, ale i pedikúra či výroba 
speciální obuvi. Pro diabetiky je vhodná 
pravidelná lymfatická masáž.

Kontakt
www.kloud.czObr. 2: Lymfodrenáž lýtka
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Obr. 3: Vyprazdňování podčelistních uzlin
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Fyzioterapie
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Diabetes a psychika

O „psychodiabetologii“ jste asi zatím neslyšeli, protože nejde o oficiální termín. 
Ve své práci se s ní však denně setkáváte.

Psychické problémy jsou u diabetiků časté a mohou být závažné. Z vlastní pra-
xe známe všichni řadu nespolupracujících, úzkostných, depresivních či negativis-
tických pacientů, u nichž sebelépe nastavená léčba selhává právě z psychických 
důvodů. 

Psychosociální aspekty terapie diabetu

Zuzana Krausová
ambulantní psychiatr

1. část – Úvod do „psychodiabetologie“

O jak častý problém jde, to si uvědo-
míme ze statistických údajů. Například 
deprese jsou u diabetiků dvakrát častěj-
ší než v běžné populaci. Znamená to, že 
každý třetí diabetik alespoň jednou v ži-
votě depresi zažije. Častější jsou i další 
psychické obtíže, jako úzkostné poruchy 
a fobie (až ve 30 %), anorexie, bulimie 
a další. K mikro- a makrovaskulárním 
dia betickým komplikacím bychom tedy 
mohli přiřadit další kategorii – „psychic-
ké komplikace diabetu“. Jejich význam 
pro diabetologickou péči je mnohem 
větší, než by se mohlo na první pohled 
zdát. Psychologické problémy totiž nejen 
zhoršují kvalitu života, ale představují 
i značná zdravotní rizika. Nebezpečné 
důsledky má především deprese (viz ta-
bulka). Základní informace z „psychodi-
abetologie“ mohou proto být užitečné 
všem zdravotníkům, kteří s diabetiky 
pravidelně pracují.

Skupinu psychických 
komplikací diabetu můžeme 
rozdělit do několika oblastí:

• Problémy krátce po diagnóze – vy-
rovnávání se s nemocí, adaptace na 
změny režimu a na léčbu.

• Obranné psychologické reakce, na-
příklad popření, agrese, regrese, 
projekce, které výrazně narušují 
coping (adaptaci na nemoc).

• Negativní reakce na stres nebo „úna-
va z diabetu“ – kdykoli v průběhu 
onemocnění. 

• Reakce na zhoršení zdravotního sta-
vu nebo změny léčby – převedení 
na inzulín, manifestace orgánových 
komplikací, dialýza, trofické defekty 
na končetinách apod.

• Psychosociální důsledky nemoci – 
pracovní a rodinné problémy, inva-
lidní důchod nebo sociální izolace 
kvůli nemoci.

• Závažnější psychické poruchy – de-
prese, úzkostné poruchy, poruchy 
příjmu potravy apod. 

Mohou nastat kdykoli v průběhu one-
mocnění a obvykle již vyžadují odbornou 
konzultaci psychologa nebo psychiatra.

Většinu z výše popsaných problémů 
zažíváme s pacienty v každodenní pra-
xi. Častá je například noncompliance 
(nespolupráce nemocného). Zdravotníci 
mají občas tendenci předpokládat, že pa-
cient bude rozumný a bude se maximálně 
snažit spolupracovat – je to přece v jeho 
zájmu. Často to tak skutečně probíhá, 
někdy ale ne. I dospělí rozumní lidé se 
totiž v nemoci mohou začít chovat jako 
malé děti – nerespektují pravidla léčby, 
podvádějí při kontrolách, stavějí se do 
opozice. Někteří diabetici II. typu napří-
klad běžně hladovějí nebo užívají před 
kontrolami různé triky, aby docílili dob-
rých výsledků a mohli si pak „s klidným 
svědomím trochu povolit“. Nebo mladé 
diabetičky s mentální anorexií vynechá-
vají inzulín a jsou šFastné, jak pěkně při 
hyperglykémii hubnou. 

Zdá se to nepochopitelné – vždyF jsou 
přiměřeně inteligentní, prošli edukací 
a dobře znají rizika svého počínání. Za 
toto nelogické chování jinak rozumných 
lidí mohou tzv. psychologické obranné 
reakce – úniky, jimiž se psychika pokouší 
vyrovnat s obtížnou realitou. Jsou z větší 
části nevědomé, a pacient je tudíž pro-
vádí automaticky, neúmyslně. Jejich de-
struktivní vliv na nemocného však může 
být značný. Pokud pochopíme smysl to-
hoto chování a naučíme se na ně správ-
ně a profesionálně reagovat, usnadní to 
práci nám a pomůže to našim pacientům 
začít jednat racionálně.

Stres, deprese nebo jiné 
psychické obtíže zhoršují 
kompenzaci diabetu 

Tento fakt byl opakovaně prokázán. 
Psychika působí na metabolismus dia-
betika zřejmě dvěma cestami: jednak 
tím, že stresovaný pacient zanedbává 
režim, jednak cestou nervově hormo-
nální (jak aktivace autonomního nervo-
vého systému, tak vyplavení stresových 
hormonů zvyšuje glykémii). Tuto reakci 
vídáme zvláště nápadně u některých pa-
cientů (zejména inzulín dependentních), 
jimž po rozrušení spolehlivě stoupne 
glykémie.

Naštěstí však léčba psychických pro-
blémů kompenzaci zlepšuje. Opakovaně 
se stává, že se dlouhodobě dekompenzo-
vaný labilní diabetik srovná až poté, co se 
podaří upravit jeho psychický stav. 

Právě sestra má v „každodenní psycho-
logii“ klíčovou úlohu – tráví s pacientem 
více času, více si s ním povídá, více toho 
o jeho životě ví. Proto je to často sestra, 
kdo si první všimne, že se s pacientem 
něco děje. A často je sestra také jeho nej-
důležitějším terapeutem a oporou. Z toho 
důvodu se budeme tématům, spojeným 
s psychikou diabetiků, věnovat v několi-
ka dalších číslech v tzv. „psychodiabeto-
logii na pokračování“.

1. zhoršená kvalita života 

2. zanedbávání léčebného režimu

3. zhoršení kompenzace diabetu

4. zvýšené riziko orgánových komplikací (nefropatie, neuropatie, retinopatie)

5. zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací

6. zvýšené riziko úmrtí (až 2,5×!)

Tab.: Důsledky deprese u diabetu
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30 Edukace

Kde dělá chybu pan Svačinka?

22. – 23. září 2006 jsem spolu s asi čtyř-
mi desítkami diabetologických sester 
hledal odpověZ i na tuto otázku. Bylo to 
v rámci konference Edukace diabetu v praxi 
– strava a úprava inzulínu při DM.

Edukace diabetu v praxi, Praha, 22. – 23. září 2006

Akci uspořádaly Sekce sester ČDS a Dia-
betologická sekce ČAS za aktivní podpo-
ry společností Johnson a Johnson – Life-
Scan a Eli Lilly. Úlohu hlavní pořadatelské 
duše vzala na svá bedra Vladimíra Havlo-
vá z pražského IKEM, fundovanými lek-
torkami byly dále Jitka Andrášková (FN 
Brno) a Jana Mašková (IKEM Praha).

Páteční odpoledne bylo věnováno před-
náškám, především principům diety u di-
abetes mellitus 1. typu, dále pak správné 
podobě redukční diety u diabetu 2. typu. 
Přiznám se, že při pohledu na program 
jsem se poněkud zalekl – každá z obou 
přednášek měla totiž plánováno 2hodino-
vé trvání. Bál jsem se naprosto zbytečně. 
Obě lektorky, V. Havlová i J. Andrášková, 
jsou skvělými přednášejícími, které nene-
chají posluchače ani chvíli nudit, předná-
šejí poutavě, se zaujetím a vypravěčským 
mistrovstvím. ZvlášF jsem ocenil, že krom 
plné odbornosti (a to včetně posledních 
trendů ve výživě) byly jejich přednášky 
podloženy vlastní praxí a zkušeností a ob-
sahovaly i množství praktických detailů 
využitelných bezprostředně v práci, ale 
i osobním životě posluchaček.

Karel Vízner
Nakladatelství GEUM

Sobotní ráno bylo věnováno prezentaci 
dvou technických novinek. Nejprve jsme 
se seznámili s novým aplikátorem Eli Lilly. 
HumaPen Ergo II je vylepšeným modelem 
známého a oblíbeného inzulínového pera. 
Vylepšení pístu či držáku náplně apliká-
toru apod. se může zdát na první pohled 
maličkostí. Velmi pravděpodobně se však 
tyto změny budou jevit jinak někomu, pro 
koho je aplikátor inzulínu denním partne-
rem. Stačí si představit, že diabetik s in-
tenzifikovaným režimem se za rok píchne 
1 000 –1 500 krát, a rázem je zjevné, že i se-
bemenší detail hraje značnou roli.

Druhou novinkou, kterou jsme měli 
možnost přímo vyzkoušet, je nový glu-
kometr společnosti LifeScan (Johnson 
a Johnson). OneTouch UltraEasy designem 
připomíná moderní MP3 přehrávač, je 

to doslova krásný přístroj. Zjednoduše-
ný model určený pro volný prodej dia-
betikům, kteří nemají nárok na přístroj 
hrazený pojišFovnou, zachovává hlavní 
vlastnosti glukometrů řady OneTouch – 
1 µl odběrový vzorek, 5sekundové měře-
ní a proužky OneTouch Ultra. PaměF glu-
kometru má kapacitu pro posledních 50 
měření glykémie. Cena 999 Kč bude jistě 
znamenat dobrou dostupnost pro větši-
nu nemocných.

V programu následovaly workshopy, 
věnované praktickým příkladům úpravy 
inzulínu (mimo jiné i zmíněnému „panu 
Svačinkovi“ z titulku článku; workshop 
vedla J. Mašková) a úpravě diabetické 
stravy (V. Havlová). Nezůstalo jen u „su-
ché“ teorie, na řadu přišly příklady z pra-
xe posluchačů, ale i recepty, triky, nápa-
dy, vlastní zkušenosti a diskuse. Doslova 
jsme si vyhráli. Mezi posluchačkami byly 
jak sestry, pro které je tento obor no-
vinkou, tak i ty zkušenější, ale užitečné 
a motivující to myslím bylo pro všechny 
(včetně autora těchto řádků). Navíc jsme 
se báječně bavili, což je skvělá prémie pro 
nás zúčastněné. 

Program uzavírala prezentace kazuis-
tik z praxe účastníků konference. Nej-
zajímavější z nich se vám pokusíme 
zprostředkovat na stránkách některého 
z našich časopisů. 

Kontakt
KarelVizner@geum.org
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Adresář a užitečné kontakty pro pacienty

Sekce sester

Potřebují vaši pacienti pomoc nebo radu? 

Linky pomoci s omezeným 
provozem

(dokončení z minulého čísla)

Rodičovská linka pro rodiče
Tel.: 283 852 222
(Po 13.00 –16.00, St 16.00 –19.00; Nadace 
Naše dítě – http://www.linkabezpeci.cz) 

Linka psychopomoci informace o dušev-
ních poruchách 
Tel.: 224 214 214 (Po – Pá 09.00  – 21.00; 
Česká asociace pro psychické zdraví 
– http://www.psychopomoc.cz
e-mail: psychopomoc@capz.cz) 

Telefonická poradenská linka – sekty 
Tel.: 257 314 646 (Út a Čt 15.30 –17.30;
Společnost pro studium sekt a nových ná-
boženských směrů – http://www.sekty.cz,
e-mail: sssnns@volny.cz) 

Linka vzkaz domů pro děti a mládež 
Tel.: 800 111 113
(Po–Ne 08.00–22.00; Nadace Naše dítě 
– http://www.vzkazdomu.cz) 

Růžová linka pro děti a mládež
Tel.: 272 736 263 (Po–Pá 08.00 –20.00,
víkendy a svátky 14.00 –20.00;
Česká společnost na ochranu dětí –
http://www.ruzovalinka-praha.cz,
e-mail: evani@centrum.cz) 

Poradenská linka Prev-Centra 
Tel.: 233 355 459 poradenství pro mlá-
dež a rodiny, Centrum primární preven-
ce, Centrum komunitních aktivit (Po – Čt 
08.00 –17.00, Pá 08.00 –16.00 Prev-Cent-
rum – http://www.prevcentrum.cz, e-mail: 
info@prevcentrum.cz) 

Poradenská linka K-centra
Tel.: 283 872 186 pro ohrožené drogou 
(Po – Ne 08.00 – 20.00; Sananim o. s.
– http://www.sananim.cz
e-mail: kacko@sananim.cz) 

Linka pomoci pro seniory
Tel.: 800 202 022 (Po – Pá 08.00 – 17.00;
Senior o. s. – http://www.seniorcentrum.cz) 

Zlatá linka seniorů
Tel.: 800 200 007 (Po – Pá 08 – 20.00
Elpida – http://www.elpida.cz) 

Linka pro odvykání kouření 
Tel.: 844 600 500
(Po – Pá 12.00 – 20.00; Česká koalice proti 
tabáku, o. s. – http://www.dokurte.cz,
e-mail: info@dokurte.cz) 

Národní linka pomoci AIDS
Tel.: 800 144 444 pro ohrožené, pozi-
tivní, nemocné (Po – Čt 09.00 – 18.00, 
Pá 09.00 – 16.00, www.aids-hiv.cz, e-mail 
prevence: jaroslav.jedlicka@szu.cz, tes-
tování: brucaids@szu.cz) 

Linka pomoci R – R 
Tel.: 224 234 453 prevence a léčba sexuál-
ně přenosných chorob pro osoby s velmi 
rizikovým sexuálním chováním a život-
ním stylem (Po a Čt 17.00 – 20.00 – lékař 
ve čtvrtek; Rozkoš bez rizika R – R, o. s. 
– http://www.rozkosbezrizika.cz, e-mail: 
rozkos@volny.cz) 

Linka právní poradny pro ženy – obě-
ti násilí
Tel.: 224 910 744 (St 18.30 – 20.30; proFem, 
o. p. s. – http://www.profem.cz, http://
www.feminismus.cz) 

Linka pro ženy a dívky 
mobilní telefon: 603 210 999 těhotná, 
bezradná, osamělá (Po – Pá 08.00 – 20.00; 
Sdružení Ochrana nenarozeného života 
– http://www.dis.cz/sonz
e-mail: poradna.praha@c-box.cz) 

Linka pomoci 
Tel.: 222 211 797 pro komerčně sexuálně 
zneužívané děti a mládež, mobilní tele-
fon: 602 229 395 (Projekt Šance – http://
www.sance.info, e-mail: info@sance.
info) 

SOS linka – obchod s lidmi
Tel.: 222 717 171 (Út a Čt 10.00 – 16.00, 
St 12.00 – 20.00, od 16.00 do 18.00 v rus-
kém a ukrajinském jazyce; La Stra-
da ČR, o. p. s. – http://www.strada.cz,
e-mail: pomoc@strada.cz) 

Linka proti bolesti – bolestivé stavy 
Tel.: 224 435 587
(Po – Pá 14.00 – 19.00; Centrum pro léčení 
a výzkum bolestivých stavů, FN Motol
http://www.linkaprotibolesti.cz) 

Informační linka pro poruchy spánku 
Tel.: 800 182 571 poruchy spánku, nespa-
vost (Út – Čt 15.00 – 17.30; Česká spánková 
společnost – http://www.nespavost.cz, 
www.stilnox.cz) 

Linka – neplodnost
problematika neplodnosti 
Tel.: 800 203 233 (Po – So 08.00 – 19.00, 
So 08.00 – 14.00; Iscare IVF a. s. – http://
www.iscare.cz)

Nádorová telefonní linka 
Tel.: 224 920 935 onkologická onemocnění 
– prevence, podpora (Po – Pá 09.00 – 16.00; 
Liga proti rakovině – http://www.lpr.cz,
e-mail: lpr@lpr.cz) 

Onkologická linka život bez únavy
Tel.: 224 914 068 onkologičtí pacienti tr-
pící únavou (Po – Pá 9.30 – 12.00; Život bez 
únavy – http://www.anemie.cz) 

Avon linka proti rakovině prsu 
Tel.: 800 180 880 zejména pro ženy
(Po – Pá 09.00 – 19.00; MAMMA HELP – 
http://www.mammahelp.cz
e-mail: praha@mammahelp.cz) 

Paragrafík – poradna pro život s posti-
žením
Tel.: 800 100 250
(Po – Pá 08.30 – 17.00; Liga za práva vozíč-
kářů – http://www.ligavozic.cz
e-mail: info@ligavozic.cz)

Vladimíra Havlová
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